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A is in d. meeste alphabets d. eerste letter
en eischt b. d. uitspraak wijdere mond-opening
dan eenige andere klank. A beteekent 't eerste
of wel 't voldoend bekende. Als cijfer beduidt
A met een accent er boven (&) b. d. Grieken 1,
b. d. Romeinen (vO6r dat d. D daartoe gekozen
ward) 500. De Born. overheidspersonen schreven
A (antiqua secuor: ik houd mij b. d. oude wetten) om een voorgestelde wet to verwerpen; en
ook A (absolvo : ik spreek vrij) als zij beschuldigde staatsambtenaren vrij spraken, waarom
daze letter litera salutaris (geluksletter) heette.
In d. penningkunde beduidt A op oude legpenningen d. plaats waar ze vervaardigd
zijn, bijv. Argos of ook wel Athene; doch op
d. Fransche geldspeci6n, dat z j to Parijs ; op
d. Oostenrijksche, dat zij to Weenen; op d.
Pruisische, dat zij to Berlijn, en op de Beiersche,
dat zij in Amberg gemunt zijn; AA op de
Fransche geldspeci6n duidt aan, dat zij to
Metz zijn gestempeld. In verkortingen is
a = anno (in 't jaar); a. d. _ anno Domini
(in 't jaar des Heeren); a. a. C. n. anno
ante Christum natum (in 't jaar voor d. geb.
v. Christus); a. p. C. n. = anno post Christum
natum (in 't jaar n. d. geb. v. Christus);
A. L. M. of AA. LL. M..= artium liberalium
magister (meester der vrije kunsten). A. M.
D. G. = ad majorem Dei glorium (tot meerdere
sere Gods). Bij d. geneesh. is as = ana, waardoor zij to kennen geven dat v. ieder der
opgegeven ingrediAnten even veel moat genomen worden; on bij d. scheikundigen is
aaa = amalgama. In d. muziek is a = la, d.
zesde toon v. d. gamma, die geen kruizen of
mollen heeft, en d. grondtoon v. d. majeurschaal: a, b, cis, d, e, fis, gis, a. In d. handel
bet. A =-_- argent,. geld, in tegenstelling v. P.
papier, on op wissels is A = accepts' aanvaard.
In 't uurwerk bet. A = avancer, d. richting,
in welke. d. wijzer v. 't echappement verzet
moat worden om d. gang to versnellen.
Aa. Er zijn drie plaatsen van dezen naam
in Nederland: Hoogen Aa, gem. Gernert, prov.
N.-Brab.; Nieuwer ter Aa, gem. Ruwiel, on
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ter Aa, gem. Loenersloot, beiden in d. prov.
Utrecht. Ook in Belgi6 zijn gemeenten, die d.
naam v. Aa dragon,. waarschijnlijk ontleend
a. d. nabijheid v. eenig water.
Aa, even als ahe, aach, ache uit 't oudHoogd. aka,. Lat. aqua = water ontstaan, is d.
naam v. rum veertig riviertjes in Nederland
en v. vele wateren in alle andere Germaansche
landen. In Nederland ontstaan d. meeste riv.
v. dezen naam in veen- en heidegronden,
zooals d. Aa, die zich bij Breda met d. Mark
vereenigt, d. Aa, die bij 's-Hertogenbosch met
d. Dommel samenvloeit, d. Steenweker Aa in
Overijsel, d. Pekel-Aa, Ruiten-Aa, Mussel-Aa en
Westerwoldsche-Aa in Groningen.
Aa ('t Geslacht VAN DER) is sedert de 15de
eeuw in onderscheiden familiOn vertakt en
afkomstig v. 't (nu gesloopte) huts Ter Aa,
dat nabij Nieuwersluis lag. — FLORIS VAN
DER AA nam in 1415, met anderen, heer JAN
VAN ARKEL gevangen. — PIETER VAN DER AA
was hoogleeraar in d. rechten to Leuven, 1594;
hij en twee andere VAN DER AA'S (ADOLF en
PIMPS) onderscheidden zich in d. vrijheidsoorlog tegen Spanje.
Aa (CHRIST. CAR. RENE. VAN DER), geb. to
Zwol, 25 Aug. 1718, was Luthersch predikant
to Haarlem. Bij d. oprichting der Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen wed hij tot
haren eersten secretaris benoemd; hij behield
dezen post tot zijn dood in Sept. 1793: Htj
schreef: „De vereischten van ware godsvrucht,
om Gods beeld op aarde to wezen' (Haarlem,
1792); „Leerredenen" (tweeds druk, 1793); „Tweeen-dertig bedestonden" (tweede druk, 1794).
Aa (PIETER VAN DER) was een beoefenaar
der aardrijkskunde on boekhandelaar to Leiden. Onder zijn opzicht is er een atlas v.
200 kaarten in 't licht gekomen, opgemaakt
volgens d. reizen on ontdekkingen v. 1246 tot
1696, en behoorendebij : „Nauwkeurige vex,
zamelingv.d-rzOostenWIndign", 80 din. *VAN DER AA, die ook verzamelingen v. portretten uitgaf, leefde nog in 1729.
Aa (CORN. VAN DER), geb. to Leiden in 1749,
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was eerst boekhand. to Haarlem, later te
Utrecht, waar hij in 1816 overleed. Hij schreef:
„Handb. der Vaderl. geschied." (1804, 6 dln.);
„Geschied. der Vereen. Nederl." (1811, 25 dln.);
„Leven, karakter en lotgev. v. Willem V"
(1809, 5 dln.).
Aa, (P. J. B. C. VAN DER), geb. to Haarlem,
31 Oct. 1770, bezocht d. hoogeschool to Utrecht
en to Leiden, en werd, 19 jaar oud, doctor in
d. beide rechten. In 1795 te Amsterdam aLs
advokaat practiseerende, hielp hij daar d. Om.wenteling bevorderen, doch reeds in 't volgende jaar scheurde hij zich v. alle staatk.
bemoeiing los en hij leefde tot in 1806 op zgn
landgoed bij Amsterdam, daarna als advok.
te Leiden. Hoezeer dikwijls daartoe aangezocht, wilde hij noch onder koning Lodewijk,
noch onder Napoleon eenige staatsbetr. bekleeden, doch arbeidde voor d. drukpers, zoodat hij in d. laatste vier jaren zijns levens
zeventien rechtsgeleerde werken, meerendeels
v. groote uitgebreidheid, schreef of vertaalde.
Ook is v. hem bekend een „Handboek voor
de jongelingschap" of „lessen voor het maatschappelljk leven". Hij overleed 15 Mei 1812.
Aa (lir. CHRIST. PETR. ELIZ. ROBIDE V.A.N. DER),
geb. te Amsterdam, 7 Oct. 1791, studeerde
onder d. hoogll. Van der Keessel, Smallenburg
en Kemper in d. rechtsgel. a. d. Leidsche hoogeschool tot 1812, toen zijn wader Mr. P. J. B. C.
v. d. Aa, stied. Reeds toen leverde d. zoon
Nederlandsche geschriften. Hij beoefende d.
rechtsgeleerde praktijk, eerst te Sneek, daarna
te Leramer, en werd omstr. 1818 te Leeuwarden procureur. Daar was hij een der voornaamste oprichters v. Constanter, een letterk.
gen., dat o. a. d. „Batava Tempe ' of „'t Voorhout van 's-Gravenhage" v. Const. Huyghens,
met aanteekeningen in 't licht gaf. In 1828
verloor hij zijne eerste echtgenoot. In 1830
hertrouwde hij met d. eigenares v. 't buitenverblijf de Hemelsche Berg bij Oosterbeek, zette
zich daar neder, en werd lid der arrondissements-rechtbank te Arnhem, en naar aanleidingv. zijne kindergeschriften in proza en
pogzie schoolopziener in 't eerste distr. v. Gelderland. In d. „Wekker", tijdschr. voor 't
schoolwezen, schreef hij veel. Het bovengemelde landgoed is door. hem zeer verfra,aid;
hij behaalde een medaille b. d. Maats. v. Ngverheid voor d. teelt v. d. acacia in 't groot.
Zgn werkzaaniheid omvatte vele en wig uiteenloopende onderwerpen.. In 't bestuur der
Maats. tot Nut v. 't Algetneen had MI jaren
hag zitting, behaalde er meer dan _eons 't
oermetaal en was de. voornaainste oprichter
v. ?t, dep. Oosterbeek en ottai ► ende dorpen. Met
4s. 0. G. Heldring gaf hg-ten Butte •des yolks
't maan.dschrift „d. Volksbode". Hij was lang
lid der tedactie v. d. „Almanak voor Blijgeestigen", v. voor het Schoone en . Goode"
en Aientowoor „Vrijmetselarg". Hij gaf een besOhrUving uitt der „Oud-Nederlandsche burchten
• kasteelen", met afb. en „Volksverhalen en
Legs en a. d. Rijnoevers verzameld", met
pw
Geheel zijn leven door bleef hij d.
landsche dichtkunst beoefenen; hij toonde
daarin een gemAkkelgke versificatie. Hij bezat
• en, school° letterkundige bibliotheek, waarin
the der oudere of :nieuwere Nederlandsche dichters ontbraken en d. zeldzaamste
drukken aangetroffen werden, en die uitmuntte
door, een verzameling „Belgica", of gedrukte
en ongedrukte boeken en viugschriften betreffende d. opstand der Zuidelijke Nederlanden in 1830 en d. daarop gevolgde gebeurtenissen tot het eind-tractaat in 1839 toe.: Bj
d. veiling zijner bibliotheek in Febr. 1851 zijn
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d. Nederl. dichters in veler Ihanden verdeelcl
geraakt en is d. „Belgica." door 't Belgisch_
gouvernement aangekocht. In 1848 werd hij
krankzinnig en hij overleed 14 Mei 1851.
Aa (A. J. VAN DER), broeder v. d. voorg.
Feb. te Amsterdam 6 Dec. 1792, studeerde eerst
in d. geneesk., trad toen in d. kr.ggsdienst„
streed mode bij Waterloo, vestigde zich in 1817
als boekhand. to Leeuwarden, bekleedde later
tot 1830 verschillende betrekkingen in d. Zuid.
Nederl. en vroonde sedert 1839 to Gorinchem,_
waar hij in Mrt. 1857 overleed. Hij schreef vele
aardrijksk. en geschiedk. werken;
a. „Aardrijksk. woordenb. v. N.-Brabant" (1832); „Beknopt aardrijksk. woordenb." (1835); „Aard- ksk. woordenb. der Nederlanden" (1836-1851,
13 dln.); Woordenb. v. Nederl. dichters" (1846,
3 dln.); „Nederlandsch Oost-India" (1857, 4 dln.);
n Ons Vaderland en zijne bewoners" (1857).
Aa (P. J. B. C. ROBIDE VAN DER), zoon v..
Robidd V. d. Aa, d. bewoner v. d. liemelsche
Berg, word daar geb. 23 Mei 1832, studeerde
eerst in 't Luthersche seminarie te A.msterdam,
ma:ar beoefende later te 's Hage de aardrijksk
en koloniale wetenschap. Onder d. naam
ROBRECHT VAN PEENE leverde hij wekelijks•
(1860 tot 1862) een Staatkund. overzicht in 't
„Zondagsblad" en later in d. „Nieuwe Rotterd.
tour." Hij was medestichter v. d. „Nederl..
Spectator", schreef bijdragen in d. „Koloniale
jaarboeken", d. „Gids" en d. „Handelingen v.
't Indisch genoots."; in 1871 „Afrikaansche.
studign", ,Koloniaal bezit en particuliere
handel op de Westk. v. Afrika" en vervolgens : nReizen naar Nederl. Nieuw-Guinea in
1871-1876",
Guinea in 1879-1882" en „Reizen v.
Van Braam Morris n. d. N.-kust v. Nederl.
Nieuw-Guinea in 1882 en 1884". Hij trad
meermalen op als spreker over aardrgksk.
onderw was mede-oprichter v. 't Nederl.
aardrijksk. genoots., medebestuurder v. versch,
vereenigingen en lid v. vele genootschappen.
t 10 Febr. 1887. zijne kostbare boekiarg .vermaakte hij deels a. d. Koninkl. biblioth.,.
deels a. 't. Koninkl. instit. voor taal-,
volkenkunde v. Ned. Indict.
Aagese.n (SwEND), meer bekend onder d.
naam v. Sueno Agoms filius, d. oudste Deensche geschiedschrijver, leefde in 't laatst der
twaalfde eeuw. schreef een verkorte geschiedenis der Deensche koningen v. Skiold
tot K.noet VI en een boek over d, krijgswetten.
v. Shoet d. Groote. Doze beide werken min in1642
to ForOe (Suenonis quae extant, opuscu2a) gedrukt.
Asot-appel (Fr. capendu) is een aangenaam zure appel, die tot in "t voorjaar bewaard
kan worden.
.A.agten (s.) of s. Agatha-klooster to Delft
werd v. een zeer klein een prachtig en rijk
klooster. „Wat zal ik v. s. Aachten-konvent
verhalen" (zljn d. woorden v. d. reiziger Georgius Braun) „want 't zij dat men d. kOstelijkheit V. 't -gebouw bemerkt, -daar dikwgls
vorstelgke mannen thuis gelegen hebben;
't zij dat men d. rijkdom der inkomsten en_
renten overweegt; 't zij eindelijk, dat men
zijn oogen slant op d. prachtigheit der kerke,
leder. 't bijzonder zou on_geloofbaar schijnen." Er kwamen veel adellijke nonnen in
dit klooster, waaronder uit 't geslacht v.
Aiblas en eon _ uit dat v. Grgpskerke. In d.
,viiftiende eeuw was Johanna, zuster v. Ggsbort v. Brederode, bisschop v. Utrecht, mater
v. dit klooster. In d. 16de eeuw .ward 't _Termaard door CORNELIUS Mums (zie dat art4 ,die
het een geruimen tijd als rector bestuurde.
In zijne kamer ping een kruisbeeld, door Bras-
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taus in 't klooster to Stein geschilderd, met dit

onderschrift:
Ram Desiderius, ne spernas, pinxit Erasmus,
Mint in Steingae quando latebat agro.
Prins Willem vestigde zich na 1572 in dit
klooster en werd er in 1584 door Balthazar
Gerardsz. doodgeschoten. Later is 't gedeeltelijk in een saaihal, gedeeltelijk in een
kazerne veranderd, en d. kerk ten gebruike
a. d. Waalsche gemeente gegeven.
Aak (Hd. Kahn) is een vaartuig met
platten bodem, dat zeer geschikt is voor d.
riviervaart. Het wordt veel op d. Rijn gebruikt tot vervoer v. kalk, steenkolen, molensteenen, tufsteen e. d. g. naar Nederland, waar
daze schepen Keulsche aken genoemd worden.
Aal (Anguilla) behoort tot d. beenige weekvihnige visschen, die geene buikvinnen hebben.
d. Rugvin begint eerst op een vrij grooten
afstand v. d. borstvinnen. d. Huid is dik,
taai, glibberig en met zeer kleine schubben
bezet. Men onderscheidt aal en paling; d.
laatste is spitser v. kop, bruiner v. kleur en
geler a. d. buik, ook doorgaans vetter en
ronder. Beiden vindt men in bijna alle rivieren
en moron v. Europa, doch zoo 't schijnt,
zeldzaam in d. Donau; 't veelvuldigst komen
zij voor in d. landen, die a. d. Noord- en
Oostzee grenzen, in ons land bijzonder in
Friesland, waar d. handel in dozen visch v.
groot belang is; uit Workum, d. Gaastmeer
en Heeg worden jaarlijks duizenden ponden
naar Engeland gezonden. In Jutland komen
zij in zoo groot aantal voor, dat er met een
aalvangst dikwijls 2000 to gelijk gevangen
worden.
d. Wijze v. voortplanting der alen is nog
niet bekend. Men weet, dat d. oudere alen in
d. herfst naar d. zee zwemmen, on dat in d.
lente verbazende hoeveelheden jonge alen d.
rivieren opzwemmen. Van 't eerste wordt
gebruik gemaakt door netten voor d. gedeeltelijk geopende schutsluisdeuren to spannen;
V. 't laatste, to Comacchio, a. d. Po-monden
in Itali6, door d. jonge vischjes in een afgesloten lagune to leiden, waar zij door gepast
voedsel snel groeien en een winstgevend
handels-artikel worden.
d. Alen verbergen zich over dag in 't slijk
en gaan des nachts op voedsel uit dat bestaat in wormen, insecten, kleine visch, kuit
en ander aas, ook kruipen zij bij vochtig
weder wel door 't gras om slakken en insecten to zoeken. Zij worden gevangen met
fuiken, met peuren of aalreepen of met elgers.
Hunne voornaamste vijanden zijn snoeken,
otters, reigers en ooievaars; zelfs heeft men
levende alen in steuren gevonden.
d. Paling is lekker maar moeilijk to verteren. Het vet wordt ook in d. lamp gebruikt, d. uitgespannen huid in Tartarije als
vensterglas en d. schubbetjes worden in
Groenland onder 't witsel gemengd, waardoor
d. gewitte muren een zilverachtigen glans
verkrijgen. Zoowel aal als paling wordt gestoofd, gebakken, gemarineerd of gerookt. Er
zijn er v. 2 Meter lang en 5 KG. zwaar. Verwant a. onze alen zijn d. kongeraal en moeraal.
(Zie kongeraal en moeraal, on verder sidderaal
en zandaal of smelt.)
Aalbezie (Ribes rubrum et nigrum, Fr.
groseille, Eng. currant) is een heester, die in
't wild op d. Alpen groeit, in d. N. gematigde
luchtstreek en menigvuldig in onze tuinen
wordt gekweekt. Zij gedijdt 't best op gemengden zand- en kleigrond. d. Snoeier moat
't hout, dat ouder dan drie jaar is, verwijderen.
Zij behoort tot d. fam. der ribesien v. Jussieu,
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en volgens Linnaeus tot d. eerste orde der
vijfde klasse (pentandria monogynia). d. Ribes
heeft veelal doornen on handlobbige bladeren.
Er zijn drieerlei soort v. aalbessen : roode,
witte en zwarte, waarvan d. roode en witte
nagenoeg geheel met elkander overeenkomen.
d. Rijpe bessen hebben een aangenamen,
zuren, verkoelenden smaak, maar d. schil en
pitjes zijn moeilijk to verteren. Het sap is
voor vele zieken een heilzame drank. Door
gisting bereidt men er d. veel alkohol bevattendon aalbessenwijn uit. Het gesuikerde sap
on gelei v. aalbessen is algemeen geliefd. d.
Zwarte aalbessen zijn zoeter, bezitten eon
aromatiek bestanddeel en daardoor een eigenaardigen geur on opwekkende kracht, waarom
zij, op jenever getrokken, door velen begeerd
zijn. Gevaarlijk is voor d. aalbeziestruik d.
witte bruinkoppige rups v. d. avondvlinder
sesia tipuliformis, die v. 't merg dezer heester
leeft.
Aalborg, een der vier stiften of provinci6n
v. Jutland, ten N. v. d. Liimfiord. Er zijn
ongeveer 96 000 inw., alien Luthersch, 3 steden
en bijna 900 dorpen, veel weiden, venen on
heiden. d. Hoofdstad v. 't stift, v. denzelfden
naam, ligt in 't district Wendyssel, a. d. Z.
oever v. d. Liimfiord, die hier 630 M. breed
en door eon kettingbrug overspannen is, on
a. d. Ooster- on Wester-Aue, met ongev.
14 000 inw., 2 parochie-kerken, 1 hospitaal met
een kerk, 2 openbare gestichten voor armen,
1 zeevaartschool en 1 compagniehuis of beurs.
d. Burgers drijven er veel handel in granen
en in Deenschen haring, on vervaardigen
zijden stoffen, handschoenen, geweren,.zadels,
zeep en leder. d. Haringvangst op d. Liimfiord
is sedert d. overstr. v. 1825 vervallen. Er
loopen jaarlijks ongev. 150 schepen binnen,
waarvan er 60 a. d. ingezetenen behooren.
d. Haven is er veilig, maar niet diep genoeg
voor oceaanbooten on d. ingang is moeilijk to
bereiken. Aalborg werd in 1627 door Wallenstein geteisterd en op 10 Juli 1864 trokken d.
Pruisen er over d. Liimfiord, om N.-O.-Jutland
tot kaap Skage to bezetten.
Aalbrecht van Ileieren was d. tweede
zoon v. keizer Lodewijk v. Beieren en gravin
Margareta, zuster v. graaf Willem TV v. Holland.
Nadat door d. twist tusschen zijn ouderen
broader Willem V en zijne moeder d. burgerkrijg der Hoekschen en Kabeljauwschen ontstaan en Margareta tot 't sluiten v. een verdrag
genoodzaakt was, waarbij zij a. haren zoon
Willem V Holland, Zeeland en Friesland afstond, was d. regeering . dezer gewesten uit
't hues v. Henegouwen in dat v. Beieren gekomen. Toen Willem V in 1357 om verstandsverbijstering to Quesnoi, in Henegouwen,
werd opgesloten, droeg d. Hoeksche partij
't landsbestuur op a. Aalbrecht, als Ruwetard
(rustbewaarder). Ofschoon de Ruwaard beloofd
had met behulp v. d. goede steden te zullen
regeeren, begon hij spoedig d. regeeringen
waarin d. Kabeljauwsche partij d. overhand
had, to veranderen. Buitentijds Wilde htj te
Delft .„de wet verzetten", en then d. burge
dit met gedoogde, were d. stad beleger
ingenomen en a. zeer harde voorwaarden
onderworpen. Duizend burgers en vijfhonderd
vrouwen moesten hem blootshoofds om vergeving bidden, d. muren der stad werden
gesloopt en d: burgers moesten 40 000 oude
schilden (ongeveer f 30 000) betalen. Aalbrecht
eindigde in 1364 d. oorlog met hertog Eduard
v. Gelder; in 1357 dien met Arnold v. Horen,
bisschop v. Utrecht. Toen in 1387 Willem V
overladen was, werd Aalbrecht als graaf ge-
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huldigd. In 1395 mengde hij zich in d. twisten
tusschen d. adel en d. burgers in Friesland, d.
partijen der Schieringers en Vetkoopers. 's Graven zoon Willem werd met een aanzienlijk
lager, waarbij Fransche, Engelsche en Duitsche
hulpbenden, naar Friesland gezonden. Hij
landde a. d. Kuinder (een dorp op d. grens
v. Overijsel en Friesland) en behaalde, 13 Aug.
1396, een groote overwinning. In d. daarop volgende jaren bracht hij Stavoren en Groningen
in onderwerping, ofschoon d. vrijheidszin der
Friezen, die na 't aftrekken der legers steeds
opstonden, en d. vijandigheid v. d. Heer
v. Arkel een duurzame onderwerping beletten. Het voeren des krijgs tegen het machtige
Kabeljauwsche huis v. Arkel werd weder a.
's Graven zoon opgedra gen, die in 1403 Gorkum, na een lang beleg, rmam.
i
Aalbrecht overleed 1404.
Als mensch en regent wordt hij zeer uiteenloopend beoordeeld. Hij liet zich beheerschen door d. schoone Aleid, dochter v. d.
Kabeljauwsch gezinden edelman Jan v. Poelgeest, en nam haar, na d. dood zijner gemalin,
openlijk als zijne bijzit a. 't hof. Dit bracht
d. Graaf in groote moeilijkheden. Om d. wile
v. Aleid begunstigde hij d. partij haars vaders.
d. Hoekschen daarentegen met 's Graven zoon,
Willem v. Oostervant, a. 't hoofd, widen
Aleid uit d. weg ruimen. De saamgezworenen
vermoordden d. Jonkvrouw des avonds, 21 Sept.
1390, op 't Buitenhof in 's Hage, waar zij vergezeld door haar hoveling Kuser, wandelde.
Willem en zijn vrienden moesten hierop des
Graven toorn buiten 's lands ontvlieden. d.
Jonker werd eerst bij gelegenheid der Friesche
expeditie weder in genade aangenomen. Aalbrecht toonde zich hier en in vele andere
gevallen zwak v. karakter. Otto v. Arkel
durfde hem, met een stoet gewapenden bij
zich, vergiffenis voor een manslag verzoeken
of hever afdwingen, en werd beleefd bejegend
Aalbrecht had steeds behoefte a. geld, waar
van d. steden gebruik maakten, om vele voorrechten v. hem to erlangen. Dit laatste, gevoegd
b. d. rust en d. uitwendigen vrede, die gedurende een deel zijner lange regeering heerschten, had op d. toestand des lands een gunstigen
invloed. Handwerken en kunsten begonnen
meer te bloeien. Men telde in 1362 te Dordrecht
reeds 32 gilden, en d. Boning v. Engeland
ontbood kunstenaars uit Delft, om uurwerken
to makes. Ook handel en scheepvaart namen
zeer toe; 16 onzer steden behoorden tot d.
Hansa en d. Hollanders vestigden vele handelskantoren in Zweden.
Aaldiertjes (anguilula) leven in 't water
en in vochtige plantaardige stoffen, zijn zeer
klein, draadvormig, doorzichtig en vermenigvuldigen zich verbazend snel. Soorten 't
skidazfjn-aaltje dat in troebelen azijn,
dat in zuur geworden stijfsel lee 't
•
luzerne-aaltje,
korewaaltje en 't
dat slec is
1,4 m.M lang is en in d. RAInstreek in menigte
op d. luzerne voorkomt. Deze diertjes, geheel
verdroogd, leven na meerdere jaren weder
op, ale zij bevochtigd worden.
Aalgeer is een drie- of viertandige vork,
waarmede men aal steekt. In Utrecht heet
dit werktuig elger, in Zeeland palingscheer.
geb. 1815, een
Aali-pasja MmintED,
Turksch staatsman, eerst gezant te Weenen,
s. Petersburg, Londen, na 1855 vtfmaal grootvizier, was J. uitvaardiger V. d. Hatti-Hoenactjoem, een manifest, waarin gel ijkstelling v.
alle nationaliteiten en godsdiensten in Turkije
wordt tOegezegd. Door gematigdheid en standvastigheid gelukte 't hem, met WA geestver-
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want FOEAD-PASJA, d. opstand v. Greta in 1866
te stuiten en dat eiland voor de Porte te behouden. In 1869 noodzaakte hjj d. Onderkoning
v. Egypte tot wedererkenning .v. d. souvereiMteit des Sultans. Hij overl. 5 Sept 1871.
Aall (aAiroB), g.eb. 27 Juli 1773 gest. 4 Aug.
1844, Noorweegsch staatsman, stond eerst a.
't hoofd der ijzersmelterij zijns vaders to Arendal, maar was door ijverige en bekwame
staatk. werkzaamheid op de vergadering te
Eidsvold in 1814 d. hoofd-ontwerper der vrijzinnige grondwet, die thans nog in Noorwegen
geldt. Zijne staatk. kennis blijkt uit zijn werk
Erindrnager", bijdrage tot d. geschied. v.
Noorw. v. 1800 tot 1815 (2e dr. 1859).
Aalmoes, afgeleid v. een Grieksch woord,
dat barmhartigheid beteekent, is een liefdegift
a. behoeftigen. Het geven v. aalmoezen behoort
v. oudsher tot d. godsdienstplichten en moet
een uitvloeisel zijn v. 't gebod der liefde
jegens d. medemensch. Tot het werkelijk goeddoen met aalmoezen behoort veel overleg,
zelfopoffering en toewijding. Wie aalmoezen
geeft zonder onderzoek, en alleen om a. een
oogenblikkelijken aandrang te voldoen of om
d. onaangename gewaarwordingen, die 't zien
v. ellende wekt, te ontgaan, sticht zeker meer
kwaad dan goed.
Aalnioezenier uitdeeler v. aalmoezen,
tusschenpersoon, die in naam v. d. gevers
behoeftigen ondersteunt, werd a. vele vorstelijke hovers een waardigheid v. aanzienl. geestelijken, bijv. in Frankrijk le grand-aumonier
de France, 't eerst aangest. door kon. Frans I.
Aalmoezeniershuis is een gesticht tot onderhoud v. armen en gebrekkigen of v. kinderen
v. armen. In tegenstelling v. weeshuizen en
soortgelijke gestichten, verstond men hier te
lande onder aalmoezeniershuizen ook wel
armgestichten, waarin behoeftigen, zonder onderscheid van godsdienst, onderhouden werden.
Aalst, Fr. Alost, is een stad in Belgic,
prov. 0.-Vlaanderen, a. d. Dender, op d. viersprong v. twee groote wegen, 6 u. v. Brussel
en 5 u. v. Gent gelegen; heeft 21 400 inw. en
handel in granen, hop en linnen; graan en
hop wassen in d. omtrek, 't linnen wordt v.
't uitmuntende Vlaamsche vlas bereid. Er
wordt ook olie, bier, kant, aardewerk en leer
vervaardigd. Het stadhuis en d. s. Maartenskerk (waarin een beroemd schilderij v. Rubens)
dagteekenen nit de 13de eeuw. Dirk Martin,
een der eerste drukkers v. Nederland, is hier
Feb. en heeft hier gearbeid. In vorige eeuwen
is hier munt geslagen. Aalst is in de 80-jar.
oorl. en tijdens Lodewijk XIV dikwijls ingenomen en geplunderd.
Aalst (Geslacht vArT) is in Nederland in
vele takken verdeeld. (FILIPS en PIETER VAN)
bij hunne tijdgenooten als edelen bekend, komen ook onder d. naam van Waterles of
Waterloos, Watepastii en Wattgputte
voor.
waren gebroeders, names deel a. 't Verbond
der edelen en werden op 1 Jan. 1568 op bevel v. Alva to Brussel onthoofd. — (JOOST
MATTHEIIS VAN), vermaard krijgsbogwmeester
to Blokzyl, in dienst v. graaf L k v.
Nassau. — (JOHAN VAN), d. eerstelprediker
der Hervorming to Vleuten, Harmelen en
Spangen. Hijoverleed to Utrecht, 1573. —
(BVERT VAN), in 1602 to Delft geb.,, beroemd
schilder v. stillevens,. fi 1658. Eenige zijner
voortbrengselen zijn het kabinet v. d. kon,
v. Beieren. — (WILLEM vAN), in 1620 to Delft
geb., broederszoon v. EVERT, nog bedrevener
in het schilderen v. bloem- en fruitstukken
dan daze. Hij ontving gedurende zijn verblijf in
Mill v. d. Groot-hertog v. Florence, voor
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wien hij schilderde, een gouden keten en
medallic. # 1679. Een stuk met bloemen en
een ander met dood wild v. hem is in 't kon.
kabinet to 's Hage.
Aam is d. oude benaming v. een groot
vat, houdende 4 ankers of 8 steekan of
64 stoop of 128 mengelen, thans overeenkomend° met 1,552 H. L.
Aarnbeien (Haemorrhoides) zijn bes- of
knobbelvormige uitzettingen v. d. aderen in
d. endeldarm, in- of uitwendig, waaruit dikwijls bloedvloeiing volgt; soms stort het bloed
zich onder de huid uit, die dan ziekelijk verandert. Zij ontstaan soms uit plaatselijke oorzaken, maar meestal zijn zij een gevolg van
gestoorden bloedsomloop in d. onderbuik, hetzij
door onmatigheid of misbruik v. afdrijvende
middelen of door een zittende leefwijs. Ads
verschijiasel komen zij dus bij vele ziekten
voor, maar berusten soms op een eigenaardigen toestand v. 't lichaam, die vooral bij
manners van middelbaren leeftijd voorkomt
en dikwijls erfelijk is.
Aamborstigheid (Asthma)
is moeilijke
ademhaling, soms zonder hoesten, maar meestal
daarmede gepaard. d. Naam is niet afgeleid
v. 't woord borst, maar v. een veroud. woord
borste, dat gebrek beduidt; vertaal dus gebrek
a. adem. Bij sommige lijders vertoont zich
daze kwaal aanhoudend, bij andere met grootere of kleinere tusschenpoozen. Zij bestaat
in een krampachtige vernauwing of toesnoering der fijnere vertakkingen v. d. luchtpijp.
Vroeger meende men dat d. oorzaak vooral
in eene gestoorde, of onge8venredigde working
der zenuwen moest gezocht worden. Later
ontdekte men dat er in zeer vele gevallen,
waarin men gedurende het leven dit verschijnsel waargenomen had, een ziekelijke
toestand on veranderingen in 't weefsel of in
d. bouw v. d. aderahalingswerktuigen of v. 't
hart of d. groote vaten bestonden. Daze zijn
evenwel niet altijd genoegzaam, om het verschijnsel v. aamborstigheid to verklaren. Men
kan in sommige gestellen met grond vragen,
in hoe verre die veranderingen meer als
gevolg der ziekte dan als hare oorzaak beschouwd moeten worden. Men heeft de oorzaak voor enkele gevallen in een ziekelijken
toestand v. meer verwijderde deelen willen
zoeken, met name v. d. hersenen, het ruggemerg en v. hunne vliezen; soms ook in gezwellen, die op d. zwervende zenuw drukken.
Dit zijn evenwel zeldzaamheden on het ontbreekt niet geheel a. waanaemingen, waarin
zorgvuldigst onderzoek, zoo bij 't leven als
na d. dood verricht, niet in staat was, om d.
oorzaak op to geven, on d. oude mooning, die
d. aamborstigheid a. gestoorde zenuwwerking
toeschreef, is dus niet geheel verlaten. Waarschijnlijk zal d. oorzaak dikwijls in 't blood
zelf gezocht moeten worden.
Aanbeeld is een rechthoekig blok ijzer,
waarvan 't bovenvlak (baan geheeten) vlak
geslepen is, on dient a. d. ijzer- goud- on zilversmeden on instrumentmakers tot onderlaag
v. 't to bewerken metaal. — In d. dierk. is 't
aanbeeld een der gehoorbeentjes.
Aanbesteding is d. gunning v. een work
a. d. (bij voldoende soliditeit) laagsten inschrijver, nadat bij bestek d. materialen, d.
tijd v. levering, d. wijs v. betaling e. d. g.
zijn voorgeschreven.
Aanbod is d. uitnoodiging om tegen betaling diensten of goederen a. to nemen. In
verband met d. vraag (d. i. d. begeerte om
zulke diensten of goederen to erlangen) regelt
zich daarnaar d. hoogte v. d. loonen, pachten
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on huren; v. d. rentevoet; v. d. prijs der
koopwaren e. d. g. Overtreft 't aanbod d.
vraag, dan wordt iets goedkoop; neemt d.
vraag toe, dan stijgt d. prijs v. 't artikel. In 't
rechtswezen is „aanbod v. gereede betaling
gevolgd v. consignatie of bewaargeving"
(artt. 1440 e. v. v. B. W.) een to nietdoening
v. een verbintenis.
Aandeel (Eng. share), verkorte uitdr. v.
bewijs van deelhebbing, is een schriftelijk bewijs,
dat d. houder v. dit papier een bepaald deel
toekomt v. zekere gemeenschappelijke bezitting. Er zijn aandeelen op naam en aandeelen
v. toonder ; d. laatste worden ads effecters verhandeld. d. Winst, die op bepaalde tijden
pets-gewijze a. d. aandeelhouders wordt uitgekeerd, hest dividend.
Aangifte v. voorgenomen huwelijk, v.
geboorte, v. overlijden most geschieden bij
d. ambtenaar v. d. burgerlijken stand; v. verhuizing ter gemeente-secretarie; voor 't successierecht en 't recht v. overgang bij d. ontvanger der registratie, on v. belasting- on
patentplicht bij d. ontv. der directs bel. In
buitengewone gevallen voorziet de wet. Aangifte v. staatsmisdaden on v. vervalsching
v. munt, zegels of papieren is verplichtend
voor ceder, die er kennis v. draagt.
Aanleg beteekent in d. kunstleer, het
plan of d. schets, die voor d. uitvoering v.
een kunstwerk gemaakt wordt, waarin alle
wezenlijke deelen er van reeds to vinden. zijn. —
In d. zielkunde verstaat men door aanleg
zekeren graad v. natuurlijke vatbaarheid ten
goede of kwade, on als the eene vatbaarheid
is in het leeren of uitoefenen eener kunst,
beteekent het woord zoo veal als talent,
hoewel menigmaal alleen een geringen graad
v. talent. Ook het lichaam v. mensch, Bier en
plant heeft door erfelijkheid, levensvoorwaarden, bijzonderen toestand e. d. g. aanleg tot
bepaalde ziekten, d. eene geschiktheid om
ear of heviger dan andere individuen door
die ziekte aangetast to worden. In d. bouwk.
verstaat men door aanleg : d. voorsprong v.
een aarden wal, dam of wag. Een aanleg v.
1/3 of v. ', woo beteekent dan, dat d. horizontals
uitspringing gelijk is a. of a. Ili. v. d.
vertikale hoogte v. d. aanleg.
Aanplemping is 't aanvullen, zonder
eigenlijke bezinking, alleen door 't lossen v.
grond, puin of vletzoden, v. schadelijke diepten
voor dijken of andere werken; ook geschieden d. aanplempingen wel eons vet5r d. aanbrenging v. rijzen-zinkstukken, ten einde sommige to diepe kuilen in d. bodem wag to nemen,
of andere schadelijke diepten onder water te
effenen, on daardoor een vlakker grond to vor.
men, waarop d. zinkstukken gelijker kunnen
worden geplaatst. Ook worden geheele terreinen aangeplempt, om daarop huizen to bouwen.
Aanraseering bet. in d. bouwk. het
schuin of horizontaal bijwerken van muren,
on ook v. gewelven, om door d. zwaarte
beter tegenstand a. het spatten to bieden.
Aanschouwing. Dit woord, dat .in d.
eigenlijken zin d. richting der oogen op sang
voorwerp beteekent,beduidt in d. zielkunde
d. indruk, die d. buitenwereld op d. zinnen
maakt. bij hebben aanhoudend en gelijktijdig
gezichts-, gehoors-, gevoels-aandoeningen, maar
alleen die aanschouwing, welke in ons tot
bewustzijn komt, wordt eene voorstelling. Er
zijn ook inwendige ..nschouwingen on voorstellingen, d. i. wij weten, dat wij gedachten, bevindingen, gewaarwordingen, gomoedsaandoeningen hebben. Niets kan indruk op d.
zinnen maken dan 'tgeen in d. ruimte of in
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d. tijd bestaat: dat wat tot d. uitwendigen
zin behoort, beide in d. ruimte en in d. tijd,
wat door d. inwendigen zin wordt waargenomen, alleen in d. tijd. Houden ruimte en tijd
op voor onze bewustheid to bestaan, dan ver&ant ook elke voorstelling, elke aanschouwing. Vandaar dat d. wijsgeer Ex. KANT
ruimte en tijd d. vormen der zinnelijke aanschouwing heeft genoemd. Wij1 er geen ervaring kan bestaan dan van 'tgeen door d. zinnen
wordt waargenomen, zoo was hem ruimte en
tijd d. grens van alle ervaring. d. Met bewustheid verkregen zinnelijke indrukken, d. i.
de zinnelijke voorstellingen, kunnen bewaard
en door d. verbeelding op nieuw — en zoo,
alsof de zinnelijke voorwerpen aanwezig waren, voor d. geest worden gebracht — en als
tegenwoordig worden beschouwd. Ook deze
noemt men, eenigszins oneigenlijk, zinnelijke
aanschouwingen. d. Aanschouwingen behooren derhalve, met uitsluiting van 't bovenzinnelijke, waarvan geen aanschouwing mogelijk is, tot het zinnelijke. Omdat zij altijd
tot enkele, op zich zelf staande en bepaalde
voorwerpen betrekking hebben, of, zooals
't heet, omdat zij altijd concreet zijn, staan
zij tegen d. abstracte voorstellingen- of begrippen over, die uit d. vereeniging en vergelijking v. eene veelheid v. voorstellingen
bestaan, tot welke d. zinnelijke aanschouwingen
d. stof opleveren (zie abstractie). d. Leer v. d.
zinnelijke aanschouwingen als afhankelijk v.
d. vormen v. ruimte en tijd, noemde KANT
aesthetica, tegen 't aangenomen gebruik, volgens 't welk met dat woord d. leer v. 't
schoone in natuur en kunst wordta angeduid.
Aa.rzsch oirwingsleer heet bij PESTALOZZI
d. aanwijzing v. zijne methode, om bij d.
kinderen d. zinnen to oefenen door 't aanSchouwen v. stoffelijke dingen, en hen zoo
tot geregeld denken op te leiden. Die handelwijze bestond daarin, dat hij d. kinderen
door d. voorstelling v. getallen, vooral door
d. verhoudingen in 't tientallig stelsel, door
't aanwijzen der worming v. meetkunstige
vlakken en lichamen en door 't beschouwen
v. 't menschelijk lichaam oefende in 't waarnemen v. 't geheel door 't juist kennen - v. al
zijne deelen. Door aanschouwelijk onderwijs
verstaan de opvoedkundigen 't aanbrengen
• kennis door d. kinderen d. dingen zelve te
laten zien, hooren, voelen, of waar dit niet
kan, door met teekenen of 't vertoonen v.
afbeeldingen a. 't voorstellingsvermogen to
gernoet to komen. Zulk onderwijs boeit d.
lOerlingen - en is wig 't opnemen v. zinnelijke
✓oorstellingenbij kinderen v. 't 3e tot het
9e levensjaar gewoonlijk zeer gemakkelijk
goat, aangenaam en rijk a. resultaten.
• Aanslag is het bedrag der belasting, dat
op 't aarislagbiljet vermeld staat, Of d. plaat*sing v. d. kolf v. 't geweer tegen d. schouder
bij 't schieten, of aanhechting v. damp tegen
een vast lichaam, of een voorafberaamd plan
om met list een of meer personen to overVallen, of d. wijze, waarop bij piano of orgel
d. toetsen worden bewogen. Zoowel 't instrument
als d. bespeler moet een goeden aanslag hebben, d. w. z. d. machinerie, die d. toetsen
met d. snaren of klepi)en verbindt, moet
zoowel als d, vingers v. d, bespeler geheel
a. d. wil en 't gevoel v. dezen gehoorzamen.

,Aantre.kking, Aan.tre.k.kingskracht.

In alle stofdeelen, die wij kennen, bestaat een
streven, om tot elkander to naderen; d. oorzaak hiervan noemen wij aantrekkingskracht.
d. Aantrekking die een lichaam daardoor op
een ander uitoefent, is afhankelijk v. d. hoe-
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veelheid stof, waaruit 't bestaat en v. d.
afstand, waarop 't geplaatst is, z66 dat die
kracht evenredig is a. die hoeveelheid stof,
en omgekeerd evenredig a. d. kwadraten v.
d. afstanden. Wijl d. aarde uit zooveel meer
stofdeelen bestaat dan ale lichamen die
daarop zijn, overtreft hare werking zoozeer
d, onderlinge aantrekking der lichamen, dat
wig deze met dan door opzettelijke proefne=igen kunnen ontdekken. d. Aantrekking
die d. aarde op d. nabijzijnde lichamen uitoefent, heet zwaarte on d. hoegrootheid dezer
zwaarte, in een aangenomen eenheid (grammen, kilogrammen) mtgedrukt, heet 't gewicht.
Het - gewicht is dus d. maat der zwaarte. d.
Aantrekkingskracht wordt ook wel zwaartekracht genoemd. Deze benaming is ook in
d, sterrek. in gebruik en wordt dan veelal
algemeene zwaartekr. (gravitatio) genoemd.
d. Aantrekkingskracht heerscht, zoover wij
weten, in alio deelen v. 't heelal. d. Aarde
trekt d. maan aan on deze d. aarde, welke
working zich bijv. in d. ebbe on vloed openbaart. Eveneens bestaat tusschen d. zon en
al d. lichamen v. ons zonnestelsel aantrekking. Naderen stofdeelen elkander tot op onmeetbaar kleinen afstand, dan hechten zij
zich min of meer stark aaneen. d. Deeltjes,
waaruit d. vaste lichamen bestaan, trekken
aldus elkander aan on daaruit ontstaat d.
meerdere of mindere graad v. samenhang
dezer lichamen. In dit geval wordt d. aantrekkingskracht cohaesie of kracht v. samenhang genoemd. De vastheid der licharnen is
daarvan grootendeels afhankelijk. Worden
verschillende lichamen met elkander in aanraking gebrachtt dan openbaart zich evenzoo
eene wederkeenge aantrekking. Deze wordt
aankleving (adhaesie) genoemd en geschiedt
in elken toestand der lichamen, zij mogen
vast, vloeibaar of luchtvormig wezen. De
kracht noemt toe naar mate het getal der
punten v. aanraking vermeerdert, on is des
to grooter hoe geringer d. samenhang der
deeltjes in een der beide lichamen is. d. Aankleving is dus grooter tusschen een vast en
een vloeibaar, dan tusschen twee vaste lichamen en nog grooter tusschen luchtvormige
en vaste lichamen.
Wanneer lichamen v. verschillenden acrd
met elkander in aanraking. komen, kunnen
er een menigte v. verschwaselen ontstaan,
die men made a. d.a'nikekking
.
toeschnjft.
Wordt bijv. een nauwe buis in water gebracht, dan zal dat door d. aantrekking v. d.
wand der buffs hooger daarin opstijgen; evenzoo zullen vloeistoffen tusschen twee zeer
nabij elkander geplaatste platen opstijgen en
klimt d. olie tusschen d. vezelen v. d. lampepit. Doze working wordt aantrekking der
haarbuizen (capillariteit) genoemd. Vele vaste
lichamen bezittten d. eigenschap, om indien
gi in aanraking met een vloeistof komen,
zelf vloeibaar to worden of zich op . to lessen;
d. vloeistof wordt dan het oplossmgsmiddel
genoemd. Wordt dit laatste door middel v.
warmte of op eenige andere vipie weder
verwijderd, dan scheidt zich 't vaste lichaam
weder. at In zeer vele gevallen ontstaat er
bij 't in aanraking brengen v. twee lichamen
zulk een onderlinge aantrekking, dat d. beide
lichamen hunne kenmerkende eigenschappen
daarbij :
on er eon nieuw lichaam
geboret wordt, dat in vele opzichten v. d.
beide vorige verschilt. Deze working wordt
a. scheikundige aantrekking of verwantschap
(affiniteit) toegeschreven. Er zijn ook stollen,
die elk. afstooten, bijv. kwik on glas. Vele
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lichamen kunnen] in bijzondere toestanden
worden gebracht, waarin zij zoowel aantrek-king als afstootmg openbaren. Dit heeft in
d. magnetischen toestand plaats. Bij d. magneet trekken d. ongelijknamige polen elkander
aan, d. gelijknamige stooten elkander af. Dit
zelfde gebeurt bij geglectriseerde lichamen:
zijn twee lichamen op dezelfde wijze geelectriseerd, dan stooten zij elkander af; zijn zij
daarentegen tegengesteld geelectriseerd of met
ongelijknamige electriciteit bedeeld, dan trekken zij elkander aan. Ook deze aantrekkingen
en afstootingen volgen de wet dat zij afnemen in reden v. d. vierkanten der afstanden.
Aantrekking en afstooting vertoonen zich ook
tusschen geleiders, waarin electrische stroomen geschieden. Zijn d. geleiders evenwijdig
en hebben de stroomen dezelfde richting, dan
trekken deze elkander aan; zijn d. richtingen
der stroomen tegengesteld, dan stooten zij
elkander af. Ook tusschen magneten en electrische stroomen vertoont zich, onder bepaalde
omstandigheden, aantrekking of afstooting.
Aanval en 'Irerdediging is 't wezen v.
d. oorlog. d. Partij, die zich 't sterkst waant
of 't eerst gereed is, tracht het terrein v. d.
tegenpartij te betreden. d. Aanvaller tracht
gemeenschap te houden met zijn punt v. uitgang en tusschen zijn korpsen onderling, hij
verzekert zich in geval v. mislukking een
veiligen terugtocht en poogt zijn doel te bereiken in zoo korten tijd en met zoo weinig
verlies v. yolk, als mogelijk is. Hij van aan
in d flank, in 't front of op meerdere punten
tegelijk. d. Verdediger maakt gebruik v. zijne
bekendheid met en macht over 't terrein. Hij
verijdelt 's vijands pogingen door forten en
versperringen, door onderwaterzettingen (inundata?), door hinderlagen, door 't afsnijden der
gemeenschap tuss. d. deelen v. 's vijands
macht en door 't beletten v. d. aanvoer v.
levensmiddelen.
Aanvulling tusschen de kespen is
een term in d. sluisbouw. Wanneer d. palen
geheid en d. kespen of slikhouten daarop bevestigd zijn, wordt de ruimte tusschen deze
kespen, na eerst v. alle vuil en afval gezuiverd te zijn, aangevuld met d. best te vinden
klei-specie, die met goede zorg zoo vast doenlijk
en zoo diep mogelijk tot onder d. kespen moat
worden aangestampt. Dit doet zeer veel af
tot d. dichtheid der sluizen. Zulke aanvulling
tuss. d. sleuven geschiedt ook in d. fondamenten v. een gebouw, nadat d. metselspecie
voldoende hard is geworden. •

Aanwas (jus accrescendi; droit d'accroissemeet) is volgens Romeinsch 'en hedendaagsch

Fransch en Nederlandsch recht eene wijze v.
eigendomsverkrijging. Er heeft nl. aanwas
plaats door d. wettelijke erfgenamen; en ten
voordeele v. d. gestelde (testamentaire) erfgenamen of legatarissen (of wellicht te hunnen
nadeele, art. 1098 B. W.), in geval een erfstelling
of legaat a. verscheidene personen gezamenifjk
gemaakt is, en d. beschikking ten opzichte v.
een of meer der mede-erfgenamen of mede-legatarissen geen gevolg kan hebben. Als bijv. een
erflater bepaald heeft : „Ik vermaak a. A, B en
C", en een of twee der benoemden waren overleden, dan vervalt diens aandeel a. d. overigen
door recht v. aanwas; heeft de testateur echter
A, B en C ieder voor een derde deel ingesteld, dan
is er geen aanwas. De reden hiervan is, dat
d. erflater behoort te weten, welken zin d. wet
a. zijn woorden zal hechten. Nu mag men aannemen, dat indien een erflater a. onderscheiden
personen dezelfde zaak bij eene en dezelfde
beschikking gegeven heeft, zonder aanwijzing
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v. elks bepaald deel, hij ook gewild heeft dat,
bij ontstentenis v. een hunner, die zaak onder
hen alleen zou verdeeld worden; heeft hlj
daarentegen a. elk een bepaald deel aangewezen, dan houdt d. wet 't voor zijne begeerte, dat ieder met zijn aandeel zou tevreden
zijn, zonder op iets meer aanspraak to maken.
(Men zie over Aanwas artt. 1049 on 1050 B. W.
on 1044, 1045 C. N.)
Aanwas heat ook d. grond, die door aanslibbing verkregen wordt. Hierover zal gehandeld worden in 't art. kwelders.
Aanzeiling of Aanvaring is Mil d. toenemend drukke zeevaart een veelvuldige oorzaak v. schipbreuken, vooral bij mistig wader
in betrekkelijk nauwe vaarwaters, zooals bijv.
a. d. ingang v. 't Kanaal tuss. E
ngeland on
Frankrijk. Aanzeiling of aanvaring is botsing
tuss. twee zich in verschill, richting voortspoedende schepen. Groote oceaanbooten vreezen dit gevaar veel meer dan d. hevigsten
storm. Internationale zeewetten zoeken door
doeltreffend gebod en verbod d. aanzeiling
zooveel mogelijk to beletten. Bij 't uitwijzen
der straf of schadevergoeding wordt nagegaan
of beide gezagvoerders of den der gezagvoerders schuldig is, of dat er niet to voorziene
toestanden zijn geweest.
Aap (Lat. simia, Fr. singe, Eng. monkey). Onder dezen algemeenen naam worden omvat
d. verschillende soorten, behoorende tot sane
orde v. zoogdieren, die door d. worm des
lichaams on d. wijze van handelen het naast
bij d. mensch komt, on door d. naam v. orde
der Vierhandigen (quadrumana) v. alle andere
dieren is afgescheiden. Werkelijk bezitten d.
meeste apen a. iederen voor- on achterpoot
een duim, die tegenover d. vingers kan gesteld worden, 'tgeen het kenmerkende eener
hand is. Evenwel zijn er onder d. Amerikaansche ook, bij wie d. duim steeds bij d.
voorpooten d. richting der vingers blijft behouden. d. Apen hebben drieerlei soort v.
tanden, als de mensch, sommige soorten hebben vier kiezen meer. d. Verhalen, die oratrent hunne shr.vheid on menschelijke gewoonten in omloop zijn, lijden doorgaans a.
overdrijving; hunne bekwaamheid bepaalt
zich tot een groote neiging on geschiktheid
om der menschen verrichtingen na to bootsen.
Hunne gedaante is wel eenigszins gelijkend,
maar op verre na niet gelijkvormig a. die v.
d. mensch. Zij zijn niet bestemd om rechtop
to gaan; dit blijkt uit d. sterke halsspier, die
zij met alle viervoetige dieren gemeen hebben,
om 't hoofd to dragen, maar die d. mensch
mist, omdat hij overeind gaande die niet behoeft. Op d. vlakken grond gaan de apen liefst
op al d. vier ledematen; overeind gaan zij
moeilijk, met kromme kmeen en, wij1 d. hone
der handen d. grond niet raakt, zeer onvast.
Hunne handen zijn meer ingericht om boomen
to beklimmen en tusschen d. takken te klautoren. Het hoofd v. d. aap behoudt altijd een
dierlijk uitzicht, omdat d. hersenpan zeer klein,
het voorhoofd schuin on laag is, d. oogen dicht
bijeen, maar neus en mond ver v. elkaar zijn.
d. Meeste apen hebben lange, pezige, veerkrachtige amen, d. rug is met zijdeachtig
haar bedekt, maar de bulk veelal naakt; vaak
is het aangezicht zonderling gekleurd : tang
of zwart of koperkleurig, sours met witte of
blauwe of roods plekken. Men verhaalt, dat
zij bij 't plunderen v. rijstvelden of boomgaarden schildwachten uitzetten, elkander in
gevaar of ziekte helpen, d. onwilligen kastijden,
hunne dooden begraven; maarzij zijn zoo zwak
van begrip, dat zij zich gretig b. d. vuren komen
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warmen, die d. reizigers achterlaten, maar d.
gloed laten verdooven, zonder dat er ooit eon
op d. inval komt, er wat takken op to werpen.
Ala men onder deze dieren ook d. bastaardapen of spookdieren medetelt, kan men al d.
soorten tot vier hoofdgeslachten brengen, die
naar eenige kenmerken v. minderen rang in
ondergeslachten worden onderscheiden. Als 't
meest d. mensch in gedaante nabij komende,
doen zich voor d. apen der oude wereld, wier
neusgaten slechts door een zeer dun krabeen
v. elkander gescheiden zijn. Eenigen missen
d. staart, anderen bezitten er een, dock die
niet gebruikt wordt om eenig voorwerp to
omvatten. d. Meeste Amerik. apen hebben
een langen, lenigen staart, waarmede zij zich
a. boomtakken kunnen klemmen en die zij
als een vtjfden arm gebruiken; zulk een rolof wikkelstaart hebben d. apen der Oude
wereld nooit, maar daar ztjn er, die om op
d. takken to kunnen zitten, eeltplekken op d.
achterdeelen, en om spijsvoorraad to bergen,
wangzakken hebben, al 't welk in Amerika
nergens voorkomt.
d. Apen zonder staart heeten orangs (pithecus);
hiertoe behoort d. orang -oetang, 9 a 13 dM. lang,
meest op Borneo voorkomend, bruinrood v.
kleur, voorarmen tot op d. enkels reikend en
kleine ooren ; d. jokko of chimpansee, iets kleiner, thuis behoorend in Afrika, zwart, voorarmen tot a. d. knie6n, groote wren; d. gibbon,
9 k 12 dM. lang, bewoont geheel lost-India,
heeft voorarmen tot op d. grond, is taankleurig
en heeft eeltplekken; d. gorilla, d. langste en.
sterkste v. alle open, bewoner v. W.- en MiddenAfrika.
d. Apen met korten staart worden naar 't
voornaamste geslacht bavianen genoemd, hebben eeltplekken, wangzakken, stompen, vooruitstekenden snoet als v. een hond, met groote
hoektanden; zijn woest, stork, afschuwelijk
v. gelaat, moeilijk to temmen. Hiertoe behooren: d. baviaan, 12 b, 15 dM. lang; d. mandril,
die een vermiljoen-kleurig.en neus, hemelsblauwe wangen en oltjfbrum haar heeft; beiden bewonen Afrika. d. Overige apen v. Azib
en Afrika hebben wel langere, maar nooit
pstaarten; deze Ain het, die 't gemakket naar Europa worden gebracht en in de
ergaarden gehouden. d. Amerik. apen met
grAmstaarten heeten ook meerkatten (cebus); wij
noemen daarvan : d. brut -aap, slinger -aap, sajoe.
d. Amer. apen zonder grijpstaart heeten sagointies ; sommigen dozer zijn zoo klein, dat
d. school v. een kokosnoot se bevatten kan.
Het vierde geslacht: d. bastaard -apen (prosings), ook wel spookdieren genoemd, heeft een
behaard aangezicht en d. angel V. d. tweeden
vinger krom, lang on scherp.Zij zijn nachtdieren, die d. Moluksche eilanden Madagaskar
en d. 0.-kust v. Afrika bewonen. Verg. omtrent
dit geslacht: J. v. d. Hoeven, „1.1t1dragen tot
d. kennis v. d. lemuridae of prosimii".
d. NatuurIgke verblijfplaatsen der apen zijn
d. wildernissen on wouden tusschen d. keerkringen, die hun tot voedsel vruchten aanbieden on hen tegen de zonnestralen beschutten. Op 't midden v. d. dag is alles in deze
bosschen stil, vreedzaam rustend on zwijgend,
d. suite wordt slechts hier of daar in een
koele kloof door het schreeuwen v. een ontwakenden papegaai of v. een as p gestoord.
Doch bij d. ondergaande zon herleven d. bewoners der wouden en geen onder hen doet
sick spoediger bespeuren dan d. soorten v.
het apengeslacht. d. Kleinere trachten zich
wel to verschuilen, maar een menigte kopjes
met schitterende, rondblikkende oogjes, tus-
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schen het dicht gebladerte, toont, dat d.
zucht naar zelfbehoud opgewogen wordt door nieuwsgierigheid. d. Sterkere soorten trekkers
d. aandacht door een regen v. doode takken
of vruchten, die zij d. ongenooden toeschouwer naar 't hoofd werpen of die door hun_
spelen uit d. boomen vallen. Doch deze algemeene levendigheid duurt betrekkelijk kort;
weinige morgen- en avond-uren zijn genoegzaam om a. d. behoeften der apen to voldoen,
en d. loodrechte stralen der zon zoowel als
't gevaar voor de groote nacht-roofdieren noodzaken hen weder hunne stille, bedekte schuilplaats op to zoeken.
Eenige soorten, die Z.-Amerika bewonen,
zijn volkomen nachtdieren. Zoolang het dag
is, blijven zij volslagen onbewegelijkheid;
als d. duisternis invalt, doen zij d. bosschen
v. hun vervaarlijk gehuil weergalmen. Het
geluid v. d. rooden brulaap is dan schrikwekkend; hij brengt dat voort door een holte in
't tongbeen; met tusschenpoozen bruit lit v._
elf uur 's avonds tot a. d. morgenschemering
alsof vele verscheurende dieren tegelijk woedden. Nu schijnt het d. luide schreeuw to zijn
v. d. jaguar, die zijn prooi bespringt; dan verandert 't gebrul in d. diepe bastonen, die hij
uit als hij v. alle zijden ingesloten is; soms
gilt hij, alsof hij doodelijk gebeten wordt.
Het voedsel der apen is wel plantaardig
(noten, vruchten, wortelen) doch niet uitsluitend; d. meeste soorten nuttigen ook insecten, vogeleieren en d. honig der wilds btjen.
In gevangenschap leeren zij alles nuttigen, wat
de mensch gebruikt. Op een paar uitzonderingen no, als die v. pithecia chiropotes, Humb.
(die bij afgezonderde paren leven), vereenigen
zich d. apen v. dezelfde soort in troepen v.
eenige honderden bij d. randen der bosschen
in d. nabijheid eener rivier. d. Jongen bergen
zij in gespleten boomen, rotsen en ineengegroeide heesters. d. Jongen, zelden meer dan
twee tegelijk, worden door d. moeder met
zorg en liefde verpleegd, en nog lang als zij
reeds in stoat zijn d. troep to volgen, schuilen
zij bij 't naderen v. gevaar op d. rug der
moeder, the voor hunne verdediging eigenbehoud vergeet en een roekeloozen mood toont.
Buiten d. keerkringen komen weinig aapsoorten voor; in Europa leeft slechts eene
soort meerkatten op d. rotsen v. Gibraltar,
die daar door d. Mooren gebracht zijn.
d. ail. Borneo en Sumatra, waar d. orangoetang voorkomt, Midden-Afrika, waar d.
mandril huist, en 't tropische Z.-Amerika zijn
d. eigenitjke woonplaatsen der aapsoorten,
waarvan men er tegenwoordig over d. 150
kent. (Vergeltjk d. werpen v. Audebert, Cuvier,
Spin, Muller on Schlegel, on voor d. anatomie
die v. Camper; d'Alton on Sandifort).
Aar (Fr. epz) is in d. plantk. een onbegrensde bloeiwijze; langs een hoofd-as staan
een groot aantal ongesteelde bloempjes, zooals
bj d. tarwe, rogge en weegbree.
Aar (d.) is in Zwitserland de grootste tak
v. d. Rtn, ontspringt in het Berner Oberland
op d. Schreckhorn on Finster-Aarhorn, stroomt
door 't Oberhasli-dal en vomit bij d. Handeck
watervallen, waarvan er een, 66 3E. hoog, een
grootsch natuurtafereel oplevert. Verder vloeit
zij door 't Brienzer- on Thuner-meer, neemt
verscheidene kleinere rivieren on beken op,
bespoelt d. steden Unterseen, Thun, Bern,
Solothurn, Aarburg, Olten, Aarau, Brug en
Klingenau, ontvangt rechts d. Reusz en d.
Limmat on van bij Waldshut in d. Rijn. Op
d. gletschers (ijsvelden) v. d. Aar nam Agassiz
proeven omtrent hunne working en voortgang.
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Aar of Ahr (d.), een kleinere rivier in
df Pruisische Rijn-provincie, loopt door een
dal v. romantische schoonheid, dat daarom
veel door Engelsche en Nederlandsche reizigers bezocht wordt. d. Aar ontspringt op d.
Eifel, stroomt langs Altenahr en Ahrweiler
en valt tusschen Remagen en Sinzig in d.
Rijn. Vooral tusschen Walporzheim, een dorpje
dicht bij Ahrweiler, en Altenahr wekt d. wilde
schoonheid der rotsoevers bewondering, waarom het Ahrthal d. naam heeft v. „klein
Zwitserland". d. Helling der bergen is met
wijnstokken beplant, die jaarlijks gemiddeld
19-000 aam zeer goeden wijn opleveren.
Aar (d.) is een watervliet, die langs Aar- ,
landerveen tuss. 't Westelijk Langer-Aar en
't Oostelijk Korter-Aar, uit d. Rijn bij Alfen
naar d. Amstel bij het huis ter Lucht vloeit.
Dit gekanaliseerde water is een deel der binnenvaart, tuss. Amsterdam en vele Z.-Hollandsche steden.
Aarau, hoofdst. v. 't Zwits. kanton Aargau,
ligt 350 M. boven d. oppervl. der zee a. d.
linkeroever v. d. Aar, waarover hier een
brug is v. 160 M. lang. Vele spoorwegen
kruisen elkander hier. d. Stad heeft ijzer-,
katoen- en zijde-fabrieken en 6000 inw.
Aarda.ker (lathyrus tuberosus, L.) is een
plant behoorende tot d. fam. der papilionaceae
en veelvuldig tuss. 't koren voorkomende op
d. kleilanden v. Gelderland, Utrecht, Voorne,
Putten en vooral in Zeeland. d. K_nobbelwortel, (ook aardnoot, aardeikel en aardmuis genoemd) wordt als kastanjes gegeten en is
smakelijk, gezond en licht verteerbaar. Ook
heeft men beproefd om door d. gebranden
aardaker d. koffie to vervangen. Voor 't graan
is d. aardaker een schadelijk onkruid, omdat
klauwieren d. graanhalm omklemmen.
Volgens Braconnot bevatten d. wortelknollen
66 pct. water, 17 pct. zetmeel, 6 pct. kristalliseerbare suiker, 3 pet. eiwit.
Aardaman del is d. wortelknol v. 't eetbare cypergras (cyperus esculentus), behoorende
tot d. fam. cyperaceae (triandria monogynia L)
dat oorspronkelijk in Egypte en Z.-Europa to
huis behoort. d. Wortelknol smaakt, rauw
gebruikt, zoet, eenigszins naar hazelnoten. In
Italia, waar daz
e
dolcichini of bacicci
heeten, worden zij als amandelen gegeten en
elders als surrogaat voor d. koffie gebrand.
Merkwaardig is het voorkomen eener vette
olio in d. wortel; doze bevat volgens Semnola 4,8 pct. vette olie, 1,5 pct. eiwit,22, 4 pct.
zetmeel, 17,8 pct. gom, 12,3 pct. kristalliseerbare suiker.
Aardappel (Hd. kartoffel, Eng. potato) is
d. wortelaardige knol v. solanum tuberosum,
L, een plant, die tot d. familie der solaneen
of na,chtschaclen, waaronder vele vergiftige
soorten voorkomen, behoort. d. Aardappel werd
in 1566 door d. slavenhandelaar J. Hawkins
uit Peru als een kruidkundige zeldzaamheid
naar Ierland overgebracht. Francis Drake
bracht d. knollen twintig jaar later naar
Europa in zulk een hoeveelheid, dat men d.
cultuur op ruimer schaal kon beproeven. Hij
gaf ze a. d. plantk. John Gerard en liet ze in
diens tuin met zorg kweeken. d. Nederl. kruidk.
Clucius, hoogl. to Leiden, kwam in 1589 in 't
bezit v. eenige aardappelen, die hij eerst in
d. botanischen tuin het aankweeken, waarna
ze vervolgens verder door d. Nederlanden
verspreid worden. In d. aanv. der 17de eeuw
word d. aardappel nog als een groote zeldzaamheid op d. koninklijke tafel to Parijs
aangemerkt. Eerst nadat Walter Raleigh ze
nogmaals (1623) naar Engeland overbracht,
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werd het gebruik rimer algemeen, en ten spijt
v. 't vooroordeel alsof 't gebruik er van
schadelijk voor d. gezondheid zou zijn, verbreidde het zich zoo, dat tegenw. in d. Noord.
landen v. ons werelddeel d. aardappel een
voornaam bestanddeel v. 't volksvoedsel is
on eene ziekte, als die in 1844 het eerst bij
ons waargenomen is en twee jaar later in
W.-Europa zoo geweldig toenam, een algemeene ramp moot heeten.
Volgens d. Flora Peruviana v. Peron groeit
d. aardappel bij Lima, hoofdst. v. Peru, in
't wild: de inlanders noemen ze daar papas.
Ook komen zij in 't wild voor in d. bosschen
v. Sante-Fe-de-Bogota, bij Montevideo, Maldonado en Valparaiso en in 't Z. v. Chili, waar
d. inw. ze mania noemen. Het oudste bekende
bericht aangaande d. aardappel vindt men bij
Garcilasso d. la Vega, Comment. reales, I. p.
132, v. Aldaar wordt gemeld, dat deze aardvrucht voornamelijk wordt verbouwd in d.
Peruviaansche prov. Callao, a. 't meer Titicaca, die door d. hooge ligging (5000 M. bov.
d. zee) to koud is voor mail on behalve voor
d. aardappel, slechts voor d. quinoa (chenopoclium quinoa) geschikt.
Gelijk zoovele cultuur-planten tellen d. aardappelen zeer vele verscheidenheden, die bij d.
landbouwers in versch. landen onder versch.
namen bekend zijn. Als ruimen oogst opleverend, en groote voedingswaarde bezittend,
wordt voor kleigronden vooral d. champion
aanbevolen. In Peru groeit d. aardappel in
een steenachtigen, leemigen, echter vrij lossen
grond. In Europa kan, bij eene geschikte beworking, d. plant in elken grond gedijen.
Men rooit d. aardappelen als 't loof verwelkt; het is dan d. juiste tijd, want dan
scheiden zich d. knobbelige wortelen v. d.
langere. In vorige jaren meende men dat 't
gebruik v. aardappelen, gerooid terwijl d.
plant nog bladeren droeg, schadelijk zou wezen; maar veelv. proeven hebben bewezen
dat doze meening goon grond heeft on dat
alleen d. knolwortel dan meer vocht bevat.
Daarentegen heeft men aangetoond dat in d.
aardappelen, die half boven d. grond gelegen
hadden en dus groan en stengelachtig geworden waren, zich solanien ontwikkeld had,
waardoor zij voor d. gezondheid schadelijk
kunnen zijn. d. Aardappelteelt geeft grooter
beschot dan d. meeste andere voedingsgewassen; want een H.A. goede grond levert
300 a 500 H.L. aardappelen op; een akker,
met aardappelen beplant, geeft viermaal zooveel gewicht a. droge vrucht als tarwe, rogge
of ander graan; maar d. voedingswaarde is
niet zoo groot. d. Aardappel bevat bij 75 pct.
water, slechts 9 a 20 pct. zetmeel on een zeer
goring pct. eiwit, zoodat het dierlijk lichaam
niet v. enkel aardappelen kan worden onderhouden.
d. Wijze v. poting is tweeerlei: achter d.
ploeg of langs de lijn in rijen; men maakt
ze dan tusschen d. rijen v. tijd tot tijd schoon
en moet op sommige plaatsen eons of tweemaal aanaarden om d. aardappelen to doen
gedijen. Men heeft tot 't poten doorgesneden
aardappelen, ook wel kiemen of oogen, zelfs
wel d. dik afgesneden schillen gebruikt, maar
dit is minder good en misschien wel oorzaak
v. aardappelziekte. Men bewaart d. aardappelen in vorstvrije kelders of in kuilen, waarm
zij met stroo on vervolgens met aarde bedekt
worden.
Als menschenvoedsel wordt d. aardappel op
velerlei wijze toebereid. Ook worden nog
overal vele aardappelen, hetzij gekookt (dat
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d. beste wijze schijnt to zijn) hetzij rauw als
stalvoedermg gebruikt.
d. Moellijkheld v. 't bewaren der aardappelen
heeft aanleiding gegeven tot het daaruit
afzonderen v. 't zetmeel, 'tgeen droogveel
Langer bewaard kan worden. d. Fabrikant
Ternaux, bekend door d. invoering der Thibetaansche geiten in Frankrijk, heeft uitgevonden om v. d. aardappelen eene polenta te
maken, waartoe zij in wasem gekookt en dan
tot op 3/2 v. hun gewicht ingedroogd worden;
hij is later op d. gedachte gekomen een
broodsurrogaat te vervaardigen door d. polenta
met beendergelei to mengen. Cadet d. Vaux
vond daarop uit, d. aardappelen met gemalen
erwten to mengen, welke vereenigde stof
lang onbedorven kan gehouden worden. Deze
heeft ook uit gekookte aardappelen eene zeer
bruikbare zeep, suiker en azijn bereid.
Men kan v. aardappelen, gemengd met eenig
meel, een gezond en voedzaam brood bakken;
Fischer to Moskou is d. eerste, die daaromtrent een goede handelwijze heeft bekend
gemaakt. Ook in Zweden zijn daartoe vele
proefnemingen gedaan en in d. kolonien der
Maatschappij v. Weldadigheid in ons land
heeft men eenigen tijd een dergelijk brood
gegeten. Algemeen is tegenw. 't gebruik v.
aardappelmeel en d. daaruit bereide aardappelsiroop. Het aantal fabrieken, waarin d.
aardappel als grondstof verwerkt wordt, neemt
ook in ons land jaarlijks toe ; vooral in Duitschland, Frankrijk, Denemarken, Zweden en Belgie wordt ook brandewijn uit d. aardappelen
gestookt, maar welke zorg ook bij d. bereiding
v. 't mout en bij d. gisting aangewend wordt,
altijd ontstaat tegen het einde der distillatie
foeselolie, die onaangenaam riekt, scherp
smaakt, hoest en zelfs braking verwekt, en.
waarschijnlijk toe te schrijven is a. een bijzondere olie in d. wortelvrucht aanwezig.
Stijfsel, sago en bier wordt ook uit d. aardappelen vervaardigd.
Van 't loof heeft men potasch bereid, maar
wiji 't afsnijden v. 't groene loof voor d. plant
nadeelig is, heeft men dit weder opgegeven.
Ook heeft een chemist te Kopenhagen een
verfstof uit d. bloom getrokken, maar dezelfde
reden heeft 't beproeven daarvan in 't groot
tegengehouden.
Om d. aardappelen to oogsten, hebben graaf
Munster, Garret e. a. werktuigen uitgedacht
die, door paarden getrokken, d. knollen nit- d.
grond halen en tot zuivering en schifting op
een rooster werpen, maar ofschoon door landbouwvereenigingen soms hooge prijzen voor
een doeltreffenden aardappelrooier (zoo noemt
men 't werktuig dat veel tijdroovenden arbeid
zou uitwinnen) zijn uitgeloofd, schijnen d. tot
dusverre vervaardigde niet a. d. eischen to
voldoen. Beter is men geslaagd in 't maken
v. aardappelschillers, werktuigen, waarmede
d. knollen in zeer korten tijd en met weinig
verlies v. voedende deelen (die juist nabij d.
oppervlakte 't talrijkst zijn) v. d. schil worden
ontdaan. Bij die v. E. Herrig to ReudnitzLeipzig wordt iedere aardappel afzonderlijk
geschild door 't draaien v. een kruk, waardoor 100 KG. slechts 3 uur tijd eischen. Btj
die v. M. Harff to Keulen worden vele KG.
to geltjk onder gestadigen toevoer v. water
in een cilinder door een aantal messen meer
geschraapt dan geschild, zoodat er 200 KG.
in een uur gereed komen met slechts 10 a 12
pct. afval.
d. Aardappel wordt vaak belaagd door insecten en door ziekten. Onder d. eerste is
vooral to duchten d. Colorado-kever (Doryphora
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decemlineata) die in 1877 in Europa 't eerst
bij Milblheim a. d. Rijn werd aangetroffen,
v. d. boven d. grond zijnde deelen der plant
leeft en daardoor d. ontwikk. v. d. knol belemmert. Als verdelgingsmiddelen zijn aanbevolen: het besprenkelen der planten met
een oplossing v. Parijsch-groen of benzol ; het
aanplanten v. hennep tuss. d. aardapp. on
het vlijtig zoeken der kevers on larven op d.
akkers. Onder d. ziekten behooren : 1°. d. krul,
die v. 1776 tot 1779 in Midden-Duitschland,
Belgie, Engeland on Frankrijk zeer algemeen
Daze
eze ziekte was kenbaar a. 't krullen
v. 't loof en v. d. toppen der stengels, waardoor vele planten geheel to niet gingen, on
d. overige niet of slechts zeer zwak bloeiden,
weinig en zeer kleine knollen kregen, die
hard on oneetbaar, of zeepachtig en schadelijk
voor d. gezondheid waren. 2°. d. schurft, een
huidziekte v. d. knol, die wel niet vernielend
daarop werkt. doch d. aardappel zoowel voor
voedsel als voor nijverheids-gebruik minder
geschikt maakt. Schurftachtige aardappelen
zijn door d. eigenaardige gaten on d. rimpelige
opperhuid gemakkelijk to kennen. In OpperBeieren werd 't ontstaan v. d. schurft vooral
a. d. groote hoeveelheid ijzer-oxyduul, the
daar in d. grond voorkomt, toegeschreven.
30. de meest verbreide en geduchtste is d.
k,anker, dien men 't eerst in 1746 in Saksen
heeft iren
ee kennen en in 1840-1848 in bijna
alle landen v. Europa d. aardappelteelt heeft
doen mislukken. Omdat hierdoor duurte, gebrek on oproer ontstond, want d. aardapp.
was in vele landen het hoofdvoedsel geworden, heeft men met groote zorg wetenschappelijke onderzoekingen naar d. oorzaak on 't
wezen dezer epidemie gedaan on medegedeeld,
to meer wijl d. ziekte sedert 1848 in vele
landen inheerasch is gebleven.
Men heeft eerst onderscheid gemaakt tuss.
d. droge kankerachtige ziekte on een natten
kanker of rotting, maar latere waarnemingen
hebben aangetoond dat beide verschillende
vormen zijn v. dezelfde ziekte; deze vertoont
zich 't eerst a. d. bladeren, die met roestachtige
vlekken bedekt worden en verwelken, 'tgeen
verraden wordt door een onaangenamen geur,
die er in d. omtrek is waar to nemen; daarna
a. d. stengels, die zwarte plekken krijgen, en
eindelijk a. d. knol, die inwendig bruin of
zwartachtig wordt, on eindelijk opdroogt of
wel geheel door natte rotting vernield wordt.
Velen waren v. oordeel dat daze ziekte alleen
a. uitwendige omstandigheden moest worden
toegeschreven, on wel vooreerst a. 't gedurig
verbouwen v. d. aardappel in minder geschikten bodem, want dat die uitsluitend in een
eenigszins lichten, zandigen, gelijkmatig lossen
grond behoort, on door 't voortdurend poten in
zwaren grond ziekelijk wordt. Als tweede
uitwendige oorzaak werd d. natte weersgesteldheid beschouwd, 'tgeen echter door vele
voorbeelden v. vroegere, zeer natte jaren, bijv.
1816, toen men nets v. daze ziekte bespeurd
heat, word wederlegd. Nochtans is er net
a. to twijfelen, of d. invloed der luchtsgesteldheid heeft d. ontwikkeling der ziekte als
epidemie bevorderd. Wijders werden eenige
insecten, met name d. maskers der meikevers
en d. Oxytelus rugosus, F. beschuldigd door
hunne beten de kankerachtige ziekte veroorzaakt to hebben. Door anderen werden inwendige oorzaken opgegeven, d. i. die, welke
in d. plant zelve liggen. Mertoe behooren:
10. d. nadeelige invloed, dien de aardappelsoorten op elkander zouden hebben, zoodat
800rten dooreen of wel naast elkander ge-
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teeld, elkander wederszijds benadeeld hebben; 2°. d. broeiing in donkere kelders; 3°. d.
verkeerdheden in de behandeling der aardappelen, bijv. het inzamelen v. onrijpe knollen,
het slecht bewaren, 't poten v. gedeelten v.
aardappelen en 't afsnijden v. 't loof. Als
-onmiddellijke oorzaak der ziekte werd echter
.algemeen aangezien het ontstaan op d. plant
v. een nieuwe zwam- of schimmelsoort (fusispo,rium solani of ook perenospera infestaus) die
.zich in twoe bijzondere vormen voordeed.
-d. Oorspronkelijke vorm v. deze schimmel
bereikt nauwelijks d. hoogte v. een mM. en is
-door d. betrekkelijk groote kiemkorrels gemakkelijk te onderscheiden. Aanvankelijk zijn
d. meeste takjes v. d. zwam en alle kiemkorrels rechtop staande. d. Tweede vorm on, derscheidt zich v. d. eersten voornamelijk
door dat d. schimmel meer in d. lengte uitgegroeid is en daardoor hare groote kiemkorrels heeft verloren. Soms ontdekt men a.
deze soort een kleinen, ronden klemkorrel
zonder tusschenwanden, als 't gevolg eener
vernauwing. d. Mikroskopische zwam, waarvan d. kiemkorrels zich met d. vochten der
plant, vooral langs d. bast en somtijds inwendig verspreiden, ontwikkelt zich in d.
--cellen en neemt d. uit vier grondstoffen bestaande bewerktuigde stof en olieachtige zelfstandigheid op en omgroeit d. zetmeelkorreltjes, welke daar geheel in besloten worden.
*Terwij1 die schimmel door de tusschen-cellenzangen v. eel tot cel overgaat, hebben hare
, draden invloed op d. gedeelten v. 't weefsel,
dat zij opvullen, want zij geven daaraan zooyea samenhang, dat het tegen eene koking in
water bestand is. d. Schimmeldraden, the zich
naar d. omtrek uitbreiden, doordringen d. wanden der cellen; het zetmeel wordt allengs
-ontbonden, opgelost en opgeslurpt; het vertoont eene reeks v. ontaardingen; eindelijk,
uit vier grondstoffen bestaande zelfstan.digheid, waarvan een groote hoeveelheid in
, d. samenstelling der zwammen voorkomt,
neemt toe, terwijl een gedeelte v. d. geen stikstof bevattende zelfstandigheid, die uit drie
grondstoffen bestaat, opgelost en vernietigd
wordt. Deze zwam werd door proff. Martius
-en Bergsma als d. oorzaak der aardappelziekte,
-door Schultz te Berlijn als gevolg daarvan
beschouwd; — d. eerste heeft aangetoond, dat
d. kiem dier parasitische plant reeds op d. in
het veld zijnde aardappelen kan waargenomen worden. Dezelfde schrijvers hebben met
Tele anderen d. kankerachtige ziekte als eene
besmettelijke ziekte beschouwd; anderen daarentegen waren met prof. G. Vrolik v. meeming, dat d. ziekte niet besmettelijk was. Een
goede toebereiding v. d. akker, een zorgvuldige keus v. d. geschiktste kweeksoort en
waken dat onder de pootaardappelen geen
.aangestokenen voorkomen, zijn d. voorbehoedmidd. tegen deze gevreesde landplaag.
Aardbeving. Aardbevingen zijn de vreeselijkste natuurverschijnselen, die op d. oppervlakte onzer planeet voorkomen. d. Vaste
grond komt dan onverwacht en bijna zonder
eenig voorafgaand teeken, in een snelle beweging, die nu eens op- en neder-, dan heen.en wedergaande, meestal echter golvend of
draaiend is. d. Golvende (undulatorische) beweging plant zich veelal voort in schuddingskringen v. ovalen vorm. d. Richting eener
aardbeving wordt bepaald door een vrijha.ngond metalen voorwerp, waarvan d. fijne punt
even in 't droge zand v. een daaronder geplaatsten bak steekt, zoodat bij schudding in
dat zand een groef komt. d. Meeste wetensch.
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waarnemingen aangaande aardbev. warden
gedaan nabij d. Etna on d. Vesuvius. Cacciatore to Palermo vervaardigde een aardbevingsmeter (seismo-meter) die later door Lepsius
verbeterd is, on bestaat uit een ondiepe kom,
in walks zijwanden acht gaten op d. hoofdwindstreken geboord zijn. De kom wordt tot
a. d. gaten met kwik gevuld en onder ieder
gat een beker geplaatst. d. Hoeveelh. kwik,
die in een of meer dezer bekers stort, wijst
d. kracht on d. richting der aardbeving aan.
d. Uitwerkselen eener aardbeving zijn dikwijls
verschrikkelijk. In weinige oogenblikken worden steden in puinhoopen veranderd, velden
verwoest, rivieren in haren loop gestuit,
bergen storten in of geheele streken worden
opgeheven. Worden landen langs d. kusten
door zware aardbevingen bezocht, dan voegen
zich nog veelal d. ve4woestende uitwerkselen
der zee bij die der aardschudding; want niet
zelden treedt dan 't water buiten zijn gewone grenzen, on d. golven rollen met
vreeselijk geweld landwaarts in. Dikwijls
gaan d. aardbevingen met een dof onderaardsch gedruisch of gerommel gepaard. Dit
staat echter in geen bepaalde verhouding tot
d. hevigheid der aardbevingen; 't wordt somtijds niet, somtijds eerst na d. aardbeving
waargenomen.
d. Aardbevingen zijn dikwijls zeer uitgestrekt. Een der grootste aardbevingen, die
nauwkeurig is nagegaan, verwoestte op 1 Nov.
1755 Lissabon. Deze werd waargenomen in
geheel W.-Europa tot in Zweden on d. Oostzeeprovinci6n toe, en in Amerika v. d. Antillen
tot d. Canadasche meren. Zeer verwijderde
bronnen warden verstoord. In Cadix rees d.
zee plotseling 10 M. en in d. kleine Antillen,
op eenmaal als eene zwarte golf, meer dan
6 M. hoog. Niet altijd is d. uitgestrektheid
groot; waarschijnlijk hangt die v. d. hevigheid der aardbeving en v. d. aard v. d. grond
af, zoodat sommige aardbevingen zich slechts
tot een kleinen omtrek beperken; maar treffen
zij kustlanden, dan gaan zij steeds gepaard
met geweldige waterberoeringen. Zoo rees bij
d. aardbeving v. 1766 to Lima d. zee in d.
haven v. Callao 27 M. boven gewoon pail, on
stortte zich over d. stad, zoodat die bijna
spoorloos werd weggespoeld.
Er is geen natuurverschijnsel, waardoor in
weinige seconden of minuten een grooter aantal
menschen om kan komen dan door een aardbeving. Men berekent dat bij d. aardbeving
to Lissabon minstens 30 000 menschen onder
't puin der gebouwen werden begraven en
gedood, on dat bij d. aardbeving to Catania.
op Sicilig in 1693 wel 60 000 menschen omkwamen. d. Schrik, die d. mensch bij een
aardbeving aangrijpt, gnat alle verbeelding to
boven. Von Humboldt schetst deze gewaarwording op d. volgende wijze : „Sedert onze
eerste jeugd zijn wij a. d. tegenstelling gewoon tusschen 't beweeglijke v. 't water en
d. onbeweeglijkheid v. d. grond, waarop wij
staan. Alle waarnemingen onzer zinnen hebben dit geloof bevestigd. Wanneer nu op
eenmaal d. grand beeft, treedt geheimzinnig
een onbekende natuurkracht handelend op,
die 't waste beweegt. Een oogenblik vernietigt d. begoocheling v. 't geheele vroegere
leven. Wij zijn geschokt in ons vertrouwen
op d. rust der natuur; wij voelen ons onder
't bereik v. verstorende, onbekenda krachten.
Elk geluid, d. geringste beweging der lucht
spant onze opmerkzaamheid. Men vertrouwt
nu d. grond Diet meer, waarop men. staat.
Het ongewone des verschijnsels larengt den-
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zelfden onrustigen angst bij dieren to weeg.
Varkens en honden worden daardoor bijzonder aangegrepen. d. Krokodillen in d. Orinoco,
anders zoo atom als onze kleine hagedissen,
verlaten d. schuddenden bodem v. d. vloed
en loopen brullend naar 't woud."
d. Aardbevingen schijnen a. geen bepaalde
perioden gebonden to ztin. Het schijnt wel of
zij in aantal toenemen. V. 1540 tot 1600 zijn
9 jaren, waarin geen aardbevingen zijn aangeteekend; v. 1600 tot 1700 slechts 3 jaren; v.
1730 tot 1739 vijftig aardbevingen; v. 1740 tot
1749, 43; v. 1760 tot 1759, 207; maar deze toeneming is waarschijnlijk a. d. verbeterde gemeenschap en gemakkelijke verbreiding der
berichten toe to schrijven. Het is waarschijnlijk,
dat er geen jaar voorbijgaat, waarin geen aardbevingen voorvallen. Ofschoon er in alle jaargetijden aardbevingen gebeuren, zijn ze het
grootste in getal in December en Januari. Tot
d. geweldigste aardbev. v. d. nieuweren tijd
behooren die v. 16/17 Dec. 1857 in Z.-Italig; v.
Aug. 1868 langs d. W.-kust v. Z.-Amerika,
waarbij Iquique, Arequipa, San Pablo en vele
andere steden in Quito, Ecuador en Peru vernield en 20 000 menschen gedood werden; v.
Apr. 1881, waardoor 't ail. Chios werd geteisterd; van 26/27 Aug. 1883 in straat Soenda,
toen 't vulkanisch eiland Krakatau verdween,
Anjer op d. kust v. Java werd verwoest, d.
zee langen tijd tot op verren afstand met
puinisteen was bedekt en zooveel asch en fijn
verdeeld stof omhoog werd geslingerd, dat
d. schoongekleurde schemeringen, die ook ten
onzent wel anderhalf jaar waargenomen werden, waarschijnlijk daaraan toe to schrijven
zijn; eindelijk die v. Febr. 1887 bij Nizza a.
d. zoogen. Riviera, waardoor d. karnavalspret jammerlijk verstoord en door d. vernieling v. prachtige villa's en hotels groote
geldelijke schade veroorzaakt werd.
d. Oorzaken der aardbevingen zijn nog niet
bekend. Bij het ontdekken v. nieuwe verschijnselen of krachten, worden deze veelal
ter verklaring der vulkanlsche verschijnselen
en aardbevingen to baat genomen. wij
thans geen vermogender kracht kennen dan
die v. stark verhitte dampen, is nets natuurlijker dan dat wij ook a. deze d. geweldige uitwerkselen der aardbevingen toeschrijven. Humboldt, die door zijn veelvuldig onderzoek v. vulkanen meest bevoegd is om
hierover to oordeelen, zegt: „De innerlijke
samenhang v. alle genoemde verschijnselen
is nog in duister gehuld. Zeker veroorzaken
veerkrachtige gassen zoowel 't zachte, geheel
onschadelijke, vele dagen durende sidderen
der aardkorst (zooals m 1816 to Scaccia op
Sicilia veer d. vulkanische opheffing v. 't
nieuwe eiland Julia), als d. vreeselijke uitbarstingen, die • zich door gedruisch aankondigen.
d. Haard v. 't kwaad, d. zetel der bewegende
kracht ligt diep onder d. aardkorst; hoe diep,
weten wij even min als welke scheikundige
aard d. zoo hoog gespannen dampen hebben.
Aan twee kraterranden gelegerd, a. d. Vesuvius en d. near een toren gelijkende rots, die
boven d. vreeselijken afgrond (krater) v. d.
Pinchinchu bij Quito hangt, heb ik periodiek
en seer regelmatig aardschokken ondervonden, telkens 20 a, 30 seconden veer dat gloeiende
slakken en dampen werden uitgestooten. d.
Schudding was des to starker, naar mate d.
uitbarstingen later kwamen en dus d. dampen
larger opgehoopt werden. In deze eenvoudige
ervaring, die door vele reizigers bevestigd
ligt d. alg.emeene oplossing der verschijnselen.
d. Werkzame vulkanen zljn als veihgheids-
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kieppen voor d. omstreken to beschouwen.
Het gevaar der aardbevingen neemt toe, wanneer d. openingen der vulkanen versto t en
zonder vrije gemeenschap met d. dampkring
zijn; evenwel leert d. verwoesting v. Lissabon,
Caracas (26 Mrt. 1812), Lima (1746), Kashmir
(1554) on v. zoo vele steden v. Calabrig (1783),
Syrig en Klein-Azig, dat d. kracht der aardstooten in 't algemeen niet grootst is in
d. nabijheid v. nog werkzame vulkanen. In
d. aardbevingen openbaart zich eene vulkanische kracht, maar die overal is verbreid,
gelijk d. inwendige warmth der aarde en
zelden en dan slechts op enkele plaatsen
(d. vulkanen) tot werkenjke verschijnselen v.
uitbarsting wordt opgevoerd."
Alle verschijnselen, die d. aardbevingen vergezellen, duiden op een diep gelegene oorzaak; v. daar dus d. uitbreidmg, die vele
aardbevingen hebben en d. reden waarom
geen streek der aardoppervlakte tegen d. gevolgen beveiligd mag worden geacht, zoodat
sores streken die ver v. vulkanen verwijderd
zijn, door dat natuurverschijnsel worden getroffen. Dat dampen v. zeer hoogen warmthgrand hier als d. beweegkracht mogen worden
aangemerkt, is to waarschijnlijker, wijl d.
temperatuur beneden d. oppervlakte v. d.
grond toeneemt. Indien men namelijk uit d.
waarnemingen op mindere diepten gedaan,
tot d. temperatuur op grootere diepten mag
besluiten, zou d. warmte 20 000 M. beneden
d. aardoppervlakte reeds 666 Celsius bedragen, als wanneer d. damp v. water reeds eene
ontzettende spanning bezit. Volgens vele hedendaagsche natuurkundigen, a. 't hoofd waarvan d. Oostenr. gel. Rudolf Falb staat, zou d.
kosmische toestand der aarde en bepaald d.
betrekkelijke stand v. zon en maan, evenaLs
bij eb en vloed invloed op d. aardbevingen
hebben, waaruit dan zou volgen, dat bepaalde
tijdperken of zelfs tijdstippen vooruit aan to
wijzen zijn v. to verwachten aardbevingen.
In Nederland zijn aardbevingen zeldzaam,
en d. geschiedenis vermeldt in ons land geen
tooneel v. verwoesting of aanmerkelijke schade,
door aardbevingen aangericht. In Z:Limb urg
komen ze echter meermalen voor, gelijk in '
geheele gebied toss. d. geneeskr. bronnen v.
Spa en Aken; d. laatste schok v. eenig belang
is daar waargenomen in Nov. 1881. Om d.
losheid v. onzen bodem, gaan d. bewegingen
meestal v. een beroering des waters vergezeld, en dit wordt bij d. oudere geschiedschrijvers meermalen vermeld. V. d. volgende aardbevingen wordt in onze geschiedenis gewag
gemaakt:
1262 en 1342 aardbeving door geheel Holland.
1449 aardbeving on waterberoering.
1504 een zwakke aardbeving.
1580 op 5 April. Daze werd in geheel Nederland, ook to Keulen, Parijs, York en
op d. Noordzee waargenomen.
1602 (volgen andere bronnen in 1601). Een
door geheel Nederland verbreide aardbeving, die ook in Zwitserland, Bohemen
en Gotha werd gevoeld.
1640, 4 April, een lichte aardbeving in Holland.
1652.
1692 of 1693.
1755, 1 Nov. de Aardbeving waardoor Lissabon werd verwoest, strekte zich ook
over ons geheele land uit. Gedurende
Dec. v. dit jaar en Jan. v. 't daarop volgende werden er op verschillende plaatsen v. on land, gelijk in meer oorden v.
Europa, aardschuddingen waargenomen.
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1758 en 1760 lichte schuddingen v. d. grond
op enkele plaatsen v. ons land.
1828, 23 Febr. te Middelburg en Vlissingen
aardschudding.
1843, 6 April. Te Vechel in N.-Brabant, waarbij
een gedeelte v. een dijk inzonk. Deze
aardschudding werd ook te 's-Hertogenbosch, Nijmegen en Arnhem gevoeld.
1850, 9 Sept. Schudding v. d. grond tuss. Lisse
en. Haarlem, vooral a. d. Vogelenzang,
eenig gedruisch vergezeld, en herhaald op 19 Dec. d. a. v. ook te Bennebroek.
Behave de kracht v. dampen, die door een
zeer hooge temperatuur gespannen zijn, kunnen er nog andere oorzaken wezen v. zuiver
mechanischen aard, waardoor plaatselijke
schuddingen v. d. grond worden te weeg gebracht. In bergachtige streken gebeurt het
niet zelden, dat er rotsen of gedeelten v.
bergen losraken en met kracht nederstorten,
waardoor d. omtrek in dreuning geraakt. Zulke
verplaatsingen zijn soms slechts verschuivingen, doch d. dreuning wordt dan gemakkelijk
door het waste gesteente voortgeplant. In
fosse gronden gelijk d. onze, waarin een
menigte v. onderaardsche kanalen voorhanden
zijn, die met water, dikwijls stroomend water,
gevuld zijn, kunnen lichtelijk door uitspoeling
holligheden gevormd worden, die wanneer zij
instorten, een plaatselijke aardschudding doen
ontstaan. Om deze reden is het niet onwaarschijnlijk, dat sommige der vermelde aardschuddingen a. uitspoeling moeten worden
toegeschreven. d. Aanleiding tot die v. 1850
is wellicht in d. droogmaking v. 't Haarlemmermeer te zoeken. d. Strook lands, die dit
meer V. d. Noordzee scheidt, is op d. plaats
waar d. aardschudding is waargenomen, smal.
d. Grond is meestal los en veenachtig en
deze strekt zich, onder d. duinen door, tot a.
zee uit. En dat er werkelijk een onderaardsche gemeenschap bestaat tuss. het Meer en
d. gronden, buiten d. ringdijk gelegen, blijkt
uit het dalen v. d. waterspiegel der vijvers
v. d. Hartekamp en Gliphoeve.
Aardbezie (Fr. (raise, Eng. strawberry) is
een tot d. natuurlijke familie der rosaceen
behoorend plantengeslacht, dat verscheidene
in- en uitlandsche soorten bevat, waarvan
sommige om d. smakelijke vruchten (eigenlijk
d. gezwollen vruchtbodems) menigv. in ons
Vaderl. gekweekt worden. Tot d. eerste behooren d. wilde aardbezie (fragaria vesca, L.)
en d. tuin-aardbezie (frag.' elation Ehrh.), die
beiden veel op beschaduwde plaatsen bijv. a.
heggen, in 't wild voorkomen; tot d. laatste
d. ananas-aardbezie (frog. grandiflora, Ehrh.),
d. Chilische aardbezie (frag. Chiloensis, Ehrh.)
en die v. Virginie (frag. Virginiana, Ehrh.)
Hiervan draagt f. vesca d. geurigste, f. Chiloensis d. grootste en f. Virginiana d. vroegste
aardbezign. Tot d. merkwaardigste soorten
behooren d. Indische aardbezie (f. indica), die
bijna 't geheele jaar bloemen en vruchten
draagt, en met d. gele bloemen en roode
vruchten een sierlijke hangplant vomit, en
boomachtige aardbezie die v. Mei tot Sept.
vele groote geurige vruchten geeft.
Hoewel d. aardbezieplanten meestal in Mei
-en Juni bloeien, heeft men door d. cultuur
verscheidenheden verkregen, wier bloeitijd
Teel langer aanhoudt, zoo als o. a. d. zoogen.
inaandbloeiers, eene verscheidenheid v. f.
-roesca, door De Candolle f. semperflorens geheeten. — Het vermenigvuldigen der aardbezieplanten geschiedt door 't afleggen v. d.
jonge plantjes, die v. afstand tot afstand a.
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d. uitloopers gevonden worden, of door scheuring der moederplant zelve, of door het zaad.
d. Plant gedijdt het best in een gemengden
grond v. zand, klei en bladaarde, moat niet
to veel zon en in 't voorjaar veel vocht
hebben.
Aardbezieboom (Arbutus 'tined°, L.). Deze
altijd groene heester met witte of roode
bloemen heet zoo, omdat d. vruchten uiterlijk
eenige overeenkomst hebben met d. gewone
aardbezie. Nochtans behoort zij tot een geheel
andere natuurlijke familie, n. 1. die der ericaceen. — Zij groeit in steenachtige onvruchtbare streken, langs d. Middellandsche zee in
't wild, maar is als sierplant bij ons niet
zeldzaam. d. Bast en d. bladeren bevatten een
samentrekkend beginsel. Wijl d. vruchten, die
veel grooter dan d. aardbezie zijn, zeer flauw
smaken, worden zij alleen tot 't stoken v.
brandewijn gebezigd.
Aardbeziestruik (Epigaea repens,
L.) is
een uit Amerika afkomstige, in Jul. en Aug.
bloeiende heester, met een kruipenden, roestkleurigen7 behaarden stengel, hartvormig
langwerpige, min of meer stompe i gaafrandige,
ruige bladeren en cilindervormige, tot area
vereenigde bloemen, die als sierplant in tuinen
wordt gekweekt.
Aardbol of Aarde (de), bij de Ouden
als Gaea en Tellus verpersoonlijkt, op welks
oppervlakte wij wonen, heeft d. gedaante eener
spherade, d. V. een bolvormig lichaam, welks
doorsnede v. pool tot pool geen cirkel, maar
een ellips, een langwerpig rond, is. Bewijzen
voor d. bolvormigheid zijn: 1°. v. verwijderde
voorwerpen ziet men bij 't naderen d. top 't
eerst; 2°. hoe hooger bov. d. grond, hoe
grooter deel der oppervlakte men ziet; 30. het
niet verwijderen v. d. gezichteinder, al gebruikt men een sterken kijker; 4°. d. reizen
rondom d. aarde gedaan; 5°. 't ripen v. d.
Poolster, hoe verder men v. d. evenaar gaat,
zoodat d. breedte gelijk d. poolshoogte is;
6". bij maansverduisteringen ziet men d. schaduw der aarde in allerlei stand en altijd
rond. Bewijzen voor d. spheroIdischen vorm:
10. d. analogie (overeenkomst) met d. overige
planeten; 2°. d. hypothese over d. wording
der aarde; in weaken toestand moest d. aarde
bij as-wenteling zich a. d. evenaar ten koste
v. d. polen uitzetten; 3°. d. gra,admetingen,
een breedte-graad op aarde nabij d. pool gemeten is 'anger dan bij d. evenaar; 4°. d.
slinger-proeven; een seconde-slinger moat bij
d. polen langer zijn dan bij d. evenaar. d.
Beide laatstgen. bewijzen leeren tevens, dat
d. as der aarde ongeveer korter is dan
d. middellijn v. d. evenaar : de eerste is
1713,12 geogr. mijl d. laatste 1718,86 geogr.
mijl lang. d. Omtrek der aarde bedraagt onder
d. aequator of evennachtslijn 5400 geogr. intim
(d. geogr. mijl = 7407,4 M.) d. Oppervlakte is
9 260 500 vier. geogr. mijlen, waarvan 2 423 700
door vastland en eilanden worden ingenomen
en 6 836 800 met water zijn bedekt; zoodat
bijna 3/4 deel v. d. oppervlakte uit water en
ruim uit land bestaat. v. Deze oppervlakte,
die door ± 1500 millioen menschen bewoond
wordt, beslaat, d. eilanden made in a.anmerAzi6 %i,
king genomen, Europa omtrent
Afrika
Amerika bijna 1h4 on Australi6
%a gedeelte.
Indien wij d. aarde in betrekking tot het
zonnestelsel beschouwen, vinden wij, dat zij
als planeet met een groot aantal andere
planeten, v. 't Weston, door 't Zuiden, naar
t Oosten om d. zon wentelt, en onderwij1 in
dezelfde richting snel om hare as draait, on
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dat zij even als d. overige planeten een donker
lichaam is, dat 't licht v. d. zon ontvangt.
Om- d. weg om d. zon af to leggen, besteedt
d. aarde 365 dag. 6 ur. 9 min. 11 1/2 sec., welk
tijdperk een sterrejaar heet, en om tot hetzelfde nachteveningspunt te komen, 365 dag.
5 ur. 48 min. 51% sec., welk tijdsverloop het
keerkringsjaar of ons gewoon burgerlijk jaar
uitmaakt. Deze loopbaan is. een ellips, in
wier eene brandpunt d. zon zich bevindt;
waaruit voortvloeit, dat d. aarde te alien
tijde v. 't jaar niet even ver v. d. zon is; d.
kleinste afstand is 20 318 499, d. grootste
21 015 101 geogr. mijlen, en d. middelbare
afstand, d. i. d. lengte v. d. halve groote as
der elliptische loopbaan is 20 666 800 geogr.
mijlen. In het begin v. Jan. is d. aarde het
dichtst bij d. zon, en in 't begin v. Jul. er 't
verst v. verwijderd. Niet d. grooter of geringer
afstand v. d. zon, maar d. meerder of minder
schuinsche richting, waarin d. zonnestralen
op d. oppervlakte der aarde vallen, veroorzaakt d. verschillende jaargetijden. d. Jaarlijksche loopbaan der aarde is -i- 130 938 000
geogr. mijlen lang, en alzoo 24 248 maal zoo
groot als d. omtrek der aarde; deze legt dus
in elke sec. gemiddeld 43/20 geogr. mijlen
30 740 Meter af, een snelheid, welke die v. een
afgeschoten kanonskogel viermaal en v. een
locomotief 4000 maal overtreft. Deze snelheid
is 't grobtst, als d. aarde 't dichtst bij d. zon
en 't kleinst, als zij er het verst v. verwijderd is.
d. Dagelijksche beweging om hare as, die
zij in 24 uren of juister in 23 ur. 56 min. en
4,1 sec. middelbaren tijd volbrengt, veroorzaakt d. afwisseling v. dag en nacht. Dat d.
a.arde deze dagelijksche as-wenteling doet, is
wel door Galilei geleeraard, maar eerst sedert
het midden dezer eeuw door d. slingerproeven
v. Foucault rechtstreeks en onwederlegbaar
bewezen. d. Aard-as maakt met 't vlak v. d.
ecliptica (d. i. 't vlak v. d. loopbaan der
aarde om d. zon) eenen hoek van 66° 3212',
zoodat de aequator der aarde met d. ecliptica
eenen hoek maakt v. 23.27 112/, welke d.
schuinschheid v. d. ecliptica genoemd wordt.
Deze overhelling v. d. aard-as is, onafhankelijk
v. d. loopbaan, altijd gericht naar dezelfde
zijde des heelals, n. I. ongeveer naar d. plaats,
waar zioh d. Noordpoolster bevindt. Het gevoig hiervan is, dat d. zon v. 20 of 21 Maart
tot 21 of 22 Juni schijnbaar 23° 27% , naar d.
zijde v. d. Noordpool boven d. aequator rijst;
v. dan tot 22 of 23 Sept. weder tot a. d.
aequator daalt, vervolgens tot 21 of 22 Dec.
schijnbaar naar d. Zuidpool zakt tot 23° 27 112/
beneden d. aequator, om dan tot 20 of 21
Mrt. weder tot d. aequator to klimmen. Zoo
ontstaat het verschil der jaargetijden en d.
ongelijkheid v. dag en nacht ; bij d. lente- en
herfstnachtevening (20 of 21 Krt.. en 22 of
23 Sept.) zijn dag en nacht over d. geheele
aarde even lang. Nog. moeten wij opmerken,
dat d. omwentelings-snelheid v. ieder punt
der aardoppervlakte v. d. beide polen af naar
d. evenaar toe, allengs toenemen moet en
onder d. aequator zelven het grootst moet
*Jr; onder d. evenaar doorloopt elk punt,
behalve d. ruimte v. d. hierboven vermelde
beweging v. d. aarde om d.zon, in eon
etmaal 5400 geogr. mijlen, in een uur 225, in
een minuut 33 4, in den sec. 'he geogr. intjl =
463 M. Een punt onder d. 60sten breedtegraad
heeft juist d. helft v. deze snelheid.
Hoe weinig wij met d. inwendige gesteldheid der aarde op groote diepte bekend zijn,
weten wij toch door scherpzinnige proeven
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en door nauwkeurige berekeningen, dat het.
binnenste of d. kern der aarde en d. schors
niet v. dezelfde geaardheid kunnen zijn. d..
Middelbare dichtheid of 't soortelijk gewicht
v. d. geheele aarde bedraagt ongeveer 5,5;
d. w. z. elke kub. d.M. weegt 5,5 KG. Deze
zwaarte is aanmerkelijk grooter dan die v. d.
rotssoorten, die wij kennen, zoodat d. aarde
v. binnen niet met lucht, of met een gassoort, of met water gevuld kan zijn. Voorts
blijkt uit d. bolronde gedaante en inzonderheid uit d. afplatting a. d. polen, dat d. aarde
in d. beginne vloeibaar is geweest en op
goede geologische gronden kan aangetoond
worden, dat deze vloeibaarheid niet bestaan
heeft in een, in water opgelosten, maar in
een door warmte verwekten gesmolten staat.
Zij verkeert inwendig waarschijnlijk nog in
dien toestand, en wij bewonen slechts hare
afgekoelde en verstijfde korst. Niet alleen
toonen d. vulkanen en d. warme bronnen aan,
dat d. aarde v. binnen nog eene groote hitte
bezit, maar overal op d. geheele aarde neemt
d. temperatuur met d. diepte toe. Uit talrijke
waarnemingen in verschillende landen v.
Europa en Amerika blijkt, dat d. warmte v.
d. aarde op iedere 17 b. 20 M. diepte met dOn
graad v. d. thermometerschaal v. Fahrenheit
toeneemt. Deze toeneming v. warmte kan
alleen voortkomen uit een hitte, die aan onze
aarde oorspronkelijk eigen is. Als d. hitte in
een rekenk. reeks met d. diepte toeneemt, zal
deze ter diepte v. 5 a 6 geogr. mijl. (eene
diepte, die slechts 1h6o v. d. halve middellijn
der aarde bedraagt), het graniet en welke
rotssoorten daar ook mogen zijn, in gesmolten toestand doers zijn.
De schors der aarde heeft in d. loop der
eeuwen veel veranderingen ondergaan, zoowel
door opheffingen en het uitwerpen v. gesmolten stoffen uit vulkanen, zooals lava, die
dan weder hard en op velerlei wijze gespleten
en verbrijzeld wordt, als door het bezinken
of nederploffen in d. schoot der wateren v.
door ontbinding, verbrijzeling en verwrijving
verpoederde stoffen, terwijl het water eenerzijds het land afkabbelt en anderszijds het
slib weder aanspoelt, waar nog, bijgevoegd
moet worden, dat door verwering en plantengroei d. hoogere deelen der aardkorst
steeds worden verlaagd. Het vuur en het
water zijn d. twee groote werkzame middelen, die beurtelings of to gelilker tild d.
schors der aarde vervormen. Diensvolgens
worden d. rotsmassa's en gesteenten, waaruit
d. schors der .aarde is samengesteld, in drie
groote, duidelijk v. elkander to onderScheidone klassen verdeeld.: in 10. primitieve of ply, tonische rotsmassa's, door afkoeling roudom
d. gloeiende en gesmolten massa der aarde
gevormd; 20. de bezonkene of neptunische rotsen aardlagen, door mechanische en cheraische
working des waters te weeg gebracht; en
3°. vulkanische rotssoorten of stoffen, die uit
d. aarde geworpen, zich over hare oppervlakte
verbreid of opgehoopt hebben. Ten aanzien v.
d. betrekkelijken ouderdom, verdeelt men ook
nog d. aardschors in primitieve, overgangs-, seam,claire, tertiaire, diluviale en alluviale formati6n,
waarbij ook nog de vulkanische formate gevoegd wordt.
Aardboor (d.) of grondbooris een werktuig,
em de. ligplaatsen v. delfstoffen op to sporen, bronnen to openen, d. aardlagen op een
bepaalde diepte to onderzoeken en ook om in
mijnen gaten to waken tot het inbrengen v.
spring -patronen. Het hoofdbestanddeel is d.
stalen boor, naarmate v. het doel verschil-
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lend ingericht, maar meestal zoo, dat die een
gedeelte v. d. grond ter onderzoeking modevoert, op d. boor worden, naar gelang het
werktuig dieper gaat, ijzeren of ook wel houten boorstangen van ± 5 M. lang vastgeschroefd en op de bovenste stang is, ook met
een schroef, het kopstuk bevestigd, waardoor
d. draaiboom gaat, die door vier man of door
een machine wordt rondbewogen. Het work
vordert to langzamer, naar dat men op grooter
diepte on harder grondlagen komt. Op een
diepte van 50 M. zakt de boor dagelijks
slechts 3 a 6 dM.
Aardbrand ontstaat in kolenbeddingen
of petroleum- of naphta-bronnen soms door
uitwendige oorzaken maar ook wel door zelfontbranding on kan soms jaren lang duren.
Waar zulk een brand onder d. beganen grond
woedt, is d. plantengroei zeer welig, maar
gaat verbazend veel brandstof verloren on
ontwikkelt zich het voor de mijnwerkers zoo
gevaarlijke ontplofbaar gas.
Aardduivel van Formosa (Mavis, L.).
Dus noemden d. Hollandsche matrozen een
dier, ook wel geschubde miereneter geheeten
(in 't Maleisch pangoeling). Het behoort tot d.
gravende tandelooze zoogdieren, heeft een
zeer uitrekbare kleverige tong en leeft v.
mieren. In daze eigenschappen staat het met
d. miereneter gelijk, doch eenigszins als bij
d. armadil, is 't lichaam, d. pooten on staart
met groote scherpe schubben bedekt, gevormd
uit aaneengegroeide en afgeplatte haarbundels, die als dakpannen over elkander liggen,
en die het dier opzet, terwij1 het zich als tot
een bal oprolt, wanneer het zich tegen een
vijand wil verdedigen. Men vindt er eene
soort van, met een korten staart, in OostIndio, een met een langen staart, a. d. Senegal
in Guinea, en een derde soort in Z.-Afrika,
bekend onder d. naam. v. Manis Temminckii.
In d. nieuwe wereld worden daze dieren niet
aangetroffen.
.Aarde (Gebruik van het eten van). Bij sommige volken treft men eene geneigdheid aan
tot het eten v. zekere soorten v. aarde, 'tzij
klei-, talk- of kalka,arde. Naardien aarde, of
in het algemeen elke delfstof, niet onmiddellijk in dierlijke bestanddeelen kan vervormd
worden, zoo vult aarde d. maag alleen; tot
voeding on onderhouding v. 't lichaam is zij
volstrekt ongeschikt.
In d. landen v. d. heeten aardgordel hebben,
volgens Alexander Von Humboldt, vele Menschen een zonderlinge, bijna onwederstaanbare
neiging tot het eten v. aarde; niet alleen v.
kalkaarde, om daardoor de zuren eenigerm.ate
onztjdig to maken, maar dikwerf v. een vette,
sterksmakende kleiaarde. Vooral schijnen kinderen er zeer belust op to zijn, die deswege,
als het geregend heeft, niet naar buiten mogen
gaan, ten einde hun het aarde-snoepen to
beletten. In 't dorp Banco, a. d. Magdalenarivier in Z-Amerika, zag Humboldt vrouwen
bezig met potten maken, die bestendig onder haren arbeid groote stukken klei in d.
mond staken.
De Otomaken, die to Conception de Uruana,
a. d. Z.-Amerik. riv. Orinoco wonen, donker-.
koperkleurige wilden, doen niets a. 't bouwen
of aankweeken v. gewa,ssen. Zoo lang het
water v. d. Orinoco en de Meta, die zich
daarin uitstort, laag is, hebben zij a. visschen
on a. schildpadden overvloedig voedsel, doch
met d. overstrooming der rivier, die twee a drie
maanden duurt, houdt d. vischvangst geheel
op en d. Otomaken leven dan al dien tijd
v. aarde. Daze aardsoort, die door Humboldt
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naar Europa ward medegebracht, is door d.
Franschen scheik. Vauquelin. onderzocht. Zij
is een grijsgele zeer zachte en vette pottebakkersklei, die veel kiezelzuur on 2 a 3 pct.
kalk bevat, met wat ijzer-oxyde, zij is volstrekt niet speksteenachtig on bevat geen
magnesia of eenige voedende zelfstandigheid.
d. Otomaken roosten bollen v. daze klei a. een
zacht vuur, tot die uitwendig eene roodachtige
kleur verkrijgen, stapelen ze als voorraad
piramidesgewijze in hunne hutten op on nuttigen ze, met water bevochtigd, nu en dan
door een hagedis, een visch of een varenwortel afgewisseld. Ook zelfs bij d. overvloedige vischvangst in 't droge jaargetijde eten
zij toch nog dagelijks aarde als lekkernij. In
't natte jaargetijde vermageren zij niet, hoewel zij dan dagelijks 3/4 a 1 114 pond van daze
aarde in d. maag brengen.
In Peru zag Humboldt op d. markten bij
andere eetwaren ook fljn gewreven kalksteen
aanbieden, dat met coca-poeder (fijn gewrevene bladeren v. d. erythroxylum Peruvianum)
vermengd, gegeten wordt. Geheele dagen behelpen d. Indiaansche postboden zich daarmede, zonder eenig ander voedingsmiddel to
gebruiken. De uitwerking ervan is, dat speeksel on maagsap afgescheiden en d. honger
gestild wordt, zonder het lichaam voedsel to
verschaffen.
Aan d. Rio del Hacha in Venezuela eten
d. Guajiros kalkaarde zonder eenig bijmengsel, steeds dragon zij eene daarmede gevulde
door bij zich. Hunne tanden worden er zwart
van, 'twelk wellicht d. drijfveer is, waarom
zij doen. In Quito eten d. inlanders een
fijne kleiaarde, met kwartsig zand verbonden; ook het water, dat zij drinken, wordt
er mode vermengd. Vaten met zulk vermengd
water worden in alle hutten aangetroffen. —
Spix on Martius vermelden, dat d. vrouwen
en kinderen a. d. oevers v. d. riv. San Francisco in Braziliti buitengemeen begeerig zijn
naar een aardsoort, die door d. daarin bevatte salpeter een zeer sterken smaak heeft.
In Afrika eten d. negars op d. kust v.
Guinea en in Senegambia een geelachtige aarde
als lekkernij, waaraan zij d. naam v. karoeak
of koeak geven.
Op Java wordt d. klei, die tuss. Soerabaia
en Semarang voorkomt, in kleine vierkante
koeken a. een zacht vuur geroost on gegeten.
In Z.-Java wordt d. roodachtige on eon geringe hoeveelheid ijzer bevattende kleiaarde
op een dunne ijzeren plaat uitgespreid en
geroost, als pijpkaneel opgerold en onder d.
naam ampo op d. markten verkocht. Daze
aldus bereide aarde heeft een eigenaardigen
smaak v. 't roosten afkomstig, is stark inzuigend, kleeft a. d. tong en droogt die op.
Bijna iutsluitend nuttigen vrouwen daze aarde,
om zich to doen vermageren. Junghuhn heeft
op Java geen aarde alleen, maar wel een zeer
onzuiver, met zand vermengd katesjoe (eene
soort v. terra Japonica) in vierkante koekjes
gevormd, bij het betelkauwen zien gebruiken.
d. Eetbare klei v. Semarang, in d. vorm. v.
pijpen, is door Ehrenberg onderzocht, die beyond 'dat zij eene zoetwater-formatie was,
samengesteld uit mikroskopische diertjes tot
d. geslachten gallionella en navicula behoorondo, benevens fragmenten v. planten.
Ook in Europa is in tijden v. oorlog en
hongersnood wel aarde gegeten. Er bestaat
eene soort v. aarde, bekend onder d. naam
v. bergmeel, wit v. kleur en naar fijn tarwemeel gelijkend. Zoo werden in 1597 koeken
v. eetbaar bergmeel in d. Elzas op d. markt
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verkocht, waarvan ook papvoor kinderen
bereid werd. In d. dertigjarigen oorlog at
men te Camin in Pommeren, en te Muskau in
a. Lausnitz, meelachtige aarde, die in d. omtrek gevonden werd. Ook werd aarde gegeten
nit d. bergmeelgroeven bij Klieken in Dessau,
die uit fijne schalen v. infusie- (d. i. afgietsel-)
diertjes bestaat, met eene geringe bijvoeging
v. vergane overblilfsels v. planten. In 1719 en
1733 at men in Wittenberg uit nood dergelijk
brood, waarvan d. bestanddeelen uit eene
bergmeelgroeve in d. nabijheid gehaald werden.
Nog heden mengt men in Finland eene fijne
meelachtige aardsoort onder het brooddeeg,
ten einde d. massa to vermeerderen. Deze
aardsoort bestaat uit schalen v. zeer kleine
diertjes; honderden wagenvrachten v. zulke
infusori6n-aarde worden jaarlijks in het N. v.
Zweden verzameld
Ook d. oude Romeinen vermengden, volgens
Plinius, eene krijtachtige aarde in hunne alica,
eene zeer geliefde spijs, die uit een soort v.
spelt bereid werd, maar die men dan eerst
recht waardeerde, als die met d. krijtachtige
kleiaarde vermengd was, die tusschen Puteoli
en Neapolis, op d. Leukogaeische heuvelen gevonden werd. Dit gerecht werd voor zoo
voortreffelijk gehouden, dat keizer Augustus
a. d. Napolitanen voor 't uitsluitend winnen
v. deze aardsoort, jaarlijks 20 000 sestertien,
d. 1. 1500 gulden, uit zijne bijzondere km betaalde : zeer waarschijnlijk is deze een soort
v. aardachtig gips geweest.
Aarden of Aardsoorten zijn in water
onoplosbare slechts bij zeer hoogen warmthgrand smeltbare delfstoffen. d. Scheik. leert,
dat zij oxyden (verbindingen v. zuurstof met
een enkelv. grondstof) zijn en verdeelt ze in
alkalische en eigenljfke aarden. d. Alkalische
(loogzoutige) aarden, zooals kalk, baryt en
strontiaan, zijn wit,. werken op plantenkleuren,
en bij hunne verbmding met water ontstaat
hitte. d. Eigenlijke aarden werken niet op
plantenkleuren, zooals aluin (een oxydatie v.
aluminium), the in amorphen (gedaanteloozen)
staat klei vormt, en kiezel (een oxydatie v.
silicium) die voorkomt als zand, kwarts, harde
rotsgesteenten en gekristalliseerde edelgesteenten. In d. tuinbouw verstaat men door
aarden d. mengsels v. delfstoffen met vergane
dierlijke en plantaardige overblijfselen. Naarmate een of andere stof d. overhand heeft,
onderscheidt d. tuinbouwk. hout-, veen-, bladaarde e. d. g.
Aardewerk is allerlei huishoudelijk vaatwork of gereedschap, dat uit leem gevormd
en in het vuur gehard is. 't Wordt daarenboven meestal met een binnen- en buitenlaag
of enkel met een binnenlaag v. verglaassel
(glazuur) bedekt. Naarmate d. mengmg der
leemsoorten en d. verhitting, waardoor d.
grondstoffen of alleen verhard of saamgesmolten gin; onderscheidt -inem—gewoon-cterdewerk, uit klei-mergel vervaardigd, en met
loodglazuur of ondoorzichtig tinglazuur bedekt; terra - cotta, tot beeldwerk en bouwk.
sieraden gebruikt, en uit geslibde klei met
fijn geklopt gruis v. tichelsteenen gemaakt
majolica, naar 't ell. Ma jorkagernooe md, uit
i) gebakd
mi
errgetTe nigszin rood
tn
I g tinglazuur ekleed;
eezu en met
fijn Engelsch aardewerk v. witte vuurvaste
klei met gemalen vuursteen vermengd en
met doorzichtig glazuur van lood-oxyde bekleed; tabalcspypen, van witte vuurvaste klei
of zoogen. Rouaansche pAlpaarde, steengoed
(vooral dat naar Wedgwood genoemd wordt)
uit vuurvaste klei met smeltmiddelen, zooals
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gemalen kwarts en gips vermengd en zoo
hevig verhit, dat d. stof samensmelt, zoo
hard en dicht als gins is, helder klinkt, en
met staal geslagen, vonken geeft, en eindelijk
porselein, het fijnste aardewerk, doorschijnend,
met een doorzichtig kleurloos glazuur bekleed
en samengesteld uit 10 pct. kaolien met veldspaath (kiezel-kristallen) en smeltmiddelen.
't Delftsche aardewerk wordt vervaardigd
uit Doorniksche, liffnlandsche of zwarte en
Delftsche aarde (leem); d. laatste wordt op
1,4 uurs afstand v. Delft door uitgraving verkregen. Deze leemsoorten, die in kleur en
vetheid zeer v. elkander verschillen, worden
op d. aardewasscherij, in verhouding v. zes,
drie en twee hoeveelheden vermengd en met
water tot een dune silk dooreengeroerd; men
giet deze pap door een koperen zeef, laat ze
bezinken, tapt 't water af, laat 't leemmengsel drogen en brengt het, in vierkante
stukken gesneden, naar d. werkplaats. Daar
wordt d. leem door d. aardtrapper met d.
voeten gekneed; vervolgens naar d. draaier
gebracht, die d. grootere stukken in kleinere
verdeelt, en weder kneedt, 'tgeen walken heet,
en daarna op d. schijf tot d. begeerde voorwerpen draait. Niet alle stukken der plateelbakkerij (eene bijzondere benaming der
Delftsch-aardewerkfabrieken) kunnen gedraaid,
sommigen moeten uit de hand gevormd worden. d. Vormen bestaan meestal uit pleister
of gips; d. gevormde en gladbewerkte (geschrooide) stukken worden, even als d. gedraaide, op verwarmde zolders gedroogd,
waardoor zij zulk een vastheid verkrijgen,
dat zij zonder te gruizelen of te buigen kunnen gesneden worden. d. Genoegzaam gedroogde voorwerpen worden gebakken, en
heeten dan ruwgoed dat, met een borstel v.
het aanhangende stof gezuiverd zijnde, in een
mengsel v. water met het zoogenoemde wit
gedompeld wordt. Het wit bestaat uit een
mengsel v. tin-asch, masticot, smalt en kopervijlsel, dat in een oven gegloeid en dan tot
poeder gemalen wordt. Het aldus wit geverfde
aardewerk wordt vervolgens beschilderd met
kleuren, waarvan d. hoofdbestanddeelen zijn:
zand, masticot (een gesmolten mengsel v. fljn
zand, keukenzout en soda), lood- en tin-arch
(oxyden) en potasch, als vloeimiddelen en
kleurende stoffen, zooals kobalt-, mangaan-,
antimonium- en ijzerverbindingen. V. d. schilder gnat 't aardewerk naar d. vloerwerker,
die het boven een kuip, d. kwaartton, door
middel v. eene stijve borstel kwaart, d. i. met
d. kwaart besproeit. d. Kwaart is een gegloeid en fijngemalen mengsel v. masticot,
goudglit, potasch en keukenzout, dat met
veel water verdund is en dient om d. kleuren
helder to doen worden. Na al deze bewerkingen wordt het aardewerk gevold, d. i. in
gebakken, rondo, inwendig verglaasde kokers,
op • afstand v. elkander, in d. oven
gebrach d. Oven is een vierkant gebouw,
met zware muren, koepelvormig opgetrokken,
en wordt met eikenhout gestookt; gewoonlijk
worden 14 tot 20 kub. Meter hout gestookt,
en dan heeft het aardewerk na 28 of 30 uur
d. vereischte gaarte en kan het op d. derden
dag na eene langzame bekoeling nit d. oven
genomen en naar d. magazUnen gebracht
worden. Weleer werd doze soort v. aardework, even als to Delft, in d. Italiaansche
stad Fagnza gebakken en heeft daarvan d.
naam fayence verkregen. Voor oud Delftsch
aardewerk worden door kunstverzamelaars
in onzen ttjd vaak zeer hooge prijzen besteed. Tegenwoordig bloeit te Delft weder
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het bakken van beschilderde tegels en bovenal
het beschilderen van plateelen tot wandversiering, die tot ware kunstwerken, uitmuntend door teekening en schakeering v. het
teederste tot het diepste blauw, aanleiding
geven, en gretig gekocht worden.
In Engeland is d. vervaardiging v. aardewerk tot een hoogen trap v. volkomenheid
gebracht door Joshua Wedgwood, die in 1770
het dorp Etruria, geheel uit aardewerkfabrieken bestaande, in Staffordshire, bouwde. Het
Engelsche witte en roomkleurige aardewerk
wordt uit verschillende mengsels v. porseleinaarde, pijpaarde en gebranden vuursteen, met
water tot een deeg gemaakt, of door draaien
op een schijf, of uit de hand, of in vormen
v. gips vervaardigd. d. Aldus gemaakte voorwerpen worden in steenen kokers geplaatst,
in een met steenkolen gestookten oven gebakken, vervolgens met een in water verdeelde glazuur bedekt en daarna nogmaals
gebakken. Tot deze glazuur bezigt men zeer
fijn gemalen en geslibte mengsels v. veldspaath, gebranden vuursteen, zand, zwaarspaath, soda, tinkal (ruwe borax), soda-salpeter
(Chili-salpeter), boraxzuur, kristalglas, menie,
loodwit, zink-oxyde, smalt. d. Voorschriften
voor d. glazuur zijn zeer verschillend, naarmate d. gebezigde stoffen, en of d. voorwerpen wit zullen blijven, of beschilderd of
bedrukt worden. Tot dit beschilderen en bedrukken gebruikt men voor blauw verbindingen v. kobalt, voor zwart die v. mangaan,
voor groen die v. chromium. Het Engelsche
aardewerk wordt behalve in een deel v. Staffordshire, dat daarnaar the Potteries" heet,
ook in Worchester, Derby en Newcastle vervaardigd. Verder bestaan fabrieken, die met
het Engelsche zeer goed overeenkomend aardework leveren, in Frankrijk, in d. nab" v.
Parijs en to Bordeaux; in Duitschland te
Mettlach bij Saarbrtick, to Poppelsdorf bij
Bonn, to Baireuth, Aschaffenburg en Keisterbach.
d. Kunst om uit klei vaatwerk to maken
klimt op tot d. .hoogste oudheid, altijd lang
vO6r d. bearbeiding v. metalen. Waar men
overblijfselen v. nijverheid v. oude volken,
die d. metalen nog niet kenden, opdelft, vindt
men toch reeds aardewerk. In d. oorspronkelijken staat is dit nog slechts in d. zon
gedroogd, maar dan toch reeds met sieraden
on in een behagelijken vorm bewerkt. d. Pottebakkersschijf wordt reeds in d. oudere bijbelboeken en bij Homeros genoemd. De kunst
om glazuur aan to brengen en dus 't vaatwork ondoordringbaar voor vocht to maken
is echter v. veel later dagteekening. Zekere
berichten over 't vervaardigen v. porselein in
China kliramen op tot 583 n. C. teen 3000 porselein-ovens werkten to King-te-Sjin; de porseleinen toren to Nan-King, 110 M. hoog, is
gebouwd tuss. 1400 on 1600 n. C. In 1709 vend
Bottcher d. kunst uit om wit porselein to
bereiden uit d. grondstof, die to Aue in 't
Ertsgeb. gevonden wordt en to Meiszen verrees d. eerste Europeesche porselein-fabriek.
Te Sevres in Frankr. wordt sedert 1756 week-,
sedert 1804 uitsluitend hard porselein gebakken. Het Sevres-porselein heeft zich geheel
tot een kunstvoortbrengsel ontwikkeld, uitmuntend door elegante vormen, fajne beschildering, uiterst fraaie kleuren en frisch koloriet.
Aardgeesten. In d. Noordsche mythologic, d. Azenleer en d. overleveringen der
Germaansche stammen vindt men 't geloof
a. geesten, die in d. aarde wonen, in tegenWOORDENBOEK. I
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stoning v. lucht-, water- en vuurgeesten.
d. Aardgeesten worden in menschelijken
vorm, altijd zeer klein van statuur, voorgesteld; zij bewonen meestal bergachtige streken, zijn ervaren in het smeden v. metalen
en bezitten onder d. grond onmetelijke schatten; zij worden altijd voorgesteld als zeer
gedienstig en menschlievend, doch bewijzen
meestal hunne diensten in het geheim en
houden hunne weldaden in, zoodra men
hunne gangen zoekt na te speuren. Evenwel
zijn eenigen v. boosaardiger natuur, rooven
schoone jonkvrouwen, die zij in onderaardsche
burchten gevangen houden (Vergel. „Avontuur
van Mellon" in „Lancelot"). d. Aardgeesten
staan bekend onder d. benaming v. dwerg,
(oud hoogd. tuerc.) kobold, (fr. gobelin) kabouter, guurken (Eng. urchin), witte-wive,
(bewoonsters der Wivenbelter in d. mark
Groot-Driene, 0. v. Hengeloo), svart-alf, wicht,
molik, eunjer, trol, dreutel en keutel.
Aardgordel (zone). Naarmate der richting, volgens welke d. zonnestralen op aarde
vallen, wordt d. oppervlakte door de met d.
evenaar evenwijdig loopende keerkringen en
poolcirkels in een heeten aardgordel, twee
gematigde aardgordels en twee koude poolgewesten verdeeld. d. Heete, ook wel verzengde aardgordel genoemd, die to/2. v. d.
aardoppervl. beslaat, wordt ten N. door d.
Kreefts- en ten Z. door d. Steenbokskeerkring begrensd; d. plaatsen binnen dezen
gordel hebben d. zon tweemaal in 't jaar op
den middag in 't toppunt, die juist onder d.
keerkringen eOnmaal, bijv kort bij d. evenaar
op 20 Mrt. en 22 Sept.-, iets verder ben. d.
evenaar op 21 Mrt. en 21 Sept.; even bezuid.
d. Kreeftskeerk. op 20 en 22 Juni; juist onder d. Kreeftskr. op 21 Juni, enz. d. Twee
gematigde aardgordels liggen tuss. d. keerkringen en d. poolcirkels, en beslaan samen
13/, 6 v. d. aard-oppervl. In doze gordels komt
d. zon nimmer in het toppunt; maar blijft er
des middags ook nooit zoo ver van verwijderd, of zij gaat nog elken dag op en onder.
d. Beide Poolgewesten zijn eigenitjk bolvormige segmenten met d. polen tot toppunt
en d. poolcirkels tot grens. Zij beslaan samen
slechts 2/26 v. d. aard-oppervl. on bevatten al
d. plaatsen, waar de zon gedurende een deel
v. d, winter niet op en v. d. zomer niet onder
gaat.
In d. heeten aardgordel heerscht wegens
't loodrecht, of bijna loodrecht invallen der
zonnestralen gedurende het geheele jaar eene
groote hitte, die alleen afgewisseld wordt
door d. tijdens d. loodrechten zonnestand invallende, regenseizoenen, gevolgd door d. kentering der passaten (zie dat art.); voorts bestaat er goon groot verschil in lengte tuss.
dag en nacht, die onder d. aequator zelfs het
geheele jaar door even lang zijn. In d. gematigde aardgordels blijft d. zon to verder v.
't toppunt verwijderd, hoe verder de plaatsen
v. d. evennachtslijn liggen, en met dezen afstand neemt ook d. ongelijkheid v. dag en
nacht toe, tot dat onder d. poolcirkels d.
langste dag in d. zomer, gelijk ook d. langste
nacht in d. winter 24 uur duurt. Men onderscheidt in doze aardgordels vier jaargetijden, doch altijd tegenovergesteld, zoodat d.
Z.-gematigde aardgordel lente of zomer heeft,
als het in d. Noordelijken hersft of winter is.
Even als in d. gematigde luchtstreek nemen
ook in d. Poolgewesten d. afwisselende ongelijkheden v. dag en nacht toe, naar mate men
d. polen nadert, maar in eenen moor versnelden graad dan in d. eerstgenoemde gordels,
2
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zoodat d. zon eerst in dagen, dan in woken,
eindelijk in maanden niet op- of ondergaat,
en onder d. polen zelve genoegzaam een halfjaar lang dag en 't andere halfjaar nacht
heerscht.
cl-Heete zone is het vaderland der palmen,
pisangs, boomvarens, dichte oorspronkelijke
wouden, rijst, specerijen, groote roofdieren en
dikhuiden; d. gemiddelde temperatuur is
er b, 23° C. In d. gematigde luchtstreek
groeit mais, tarwe, rogge, wijn, ooft; d. boomen
dalen er af V. d. forschen elk tot d. slanken
pijnboom en dwerg-wilg; d. zoogen. huisdieren,
vooral het rund en 't paard, tieren hier 't
weligst; d. gemiddelde temper. is 23° a 12° C.
In d. Poolgewesten groeien onder 't sneeuwkleed mossen, alpenkruiden en steenbreekplanten (saxifragen); waar voedsel is, leven
nog rendieren en ijsberen, en in d. Poolzee6n
veel vet- en traanopleverende waterbewoners ;
d. gemidd. temper. daalt reeds op d. 72sten
breedtegr. tot 0° en dichter naar d. Polen
ver daarbeneden.
Bestijgt men in d. heete luchtstreek (keen
kringslanden of tropische gewesten, ook kortweg d. tropen genoemd) een hoog gebergte,
dan ontmoet men in dezelfde volgorde naarmate men hooger komt, dezelfde klimaten
met dezelfde flora (plantenwereld).
Aardhars is een brandbare delfstof, een
verbinding v. koolstof met waterstof, soms
vast of week, .maar ook vloeibaar, met een
soortelijk gewicht v. 0,7 tot 1,16. d. Vaste
worden bij verhitting tot 100° C. vloeibaar
en ontwikkelen dan even als d. oorspronkeeenen sterken (bitumineuzen)
lijk
geur. Zij zijn licht ontvlambaar en verbranden met vlam, een dikken rook en veel roet,
of volkomen, Of met achterlating van eenige
asch. Men treft ze kleurloos aan en ook met
een witachtige, grijze, gele, groene, roode,
bruin en zwarte kleur, doch het meest zijn
ze bruin of zwart. Soorten of verscheidenheden zijn: barnsteen, aardolie of steenolie,bergolie of
petroleum (waartoe ook d. naphtha, eene zeer
dunne vloeistof, zoo doorzichtig als helder
water of slechts eenigermate geel of groen
gekleurd, gerekend wordt), bergteer (eene taaie
kleverige stof, ook maltha genoemd), asphalt
of
(ook bergpek, aardpek, jodenpek, jodenljim
bitumen genoemd) en elateriet, (ook veerkrachtig aardpek of delfstoffelijk kaoetsjoek genoemd).
Asphalt wordt meer - en meer tot bedekking v. straten en trottoirs aangewend, en
wordt aangevoerd uit Luxemburg; uit Seyssel a. d. Rhone (jaarlijks 1 11. millioen KG.),
maar is in veel grooter hoeveelheid in d. omtrek v. d. Kaspische zee en d. Kaukasus to
vinden.
Petroleum wedijvert met het steenkoolgas
als kunstlicht in hull en op straat; en wordt
het meest aangevoerd uit d. Vereen. Staten
en uit Bakoe a. d. Kaspische zee.
Aardakorst. Het ons bekende omhulsel
der aarde heeft in verhouding tot d. middellijn een zeer geringe dikte. 't Soort. gew. is
slechts 2112 (dat der geheele aarde is ± 5%).
d. Aardkorst bestaat uit een zestigtal onkelvoudige of grondstoffen (die d. scheik. tot
heden nog niet heeft kunnen ontbinden).
d. Belangrijkste v. die alien is d. zuurstof,
die 23 gewichtspercent v. d. dampkring on
89 gewichtspct. v. 't water uitmaakt, on met
bijna ale andere elementen verbonden is
zoo vormen 52 pct zuurstof met 48 pet
silicium d. kiezel, waaruit 2, 3 der vaste aardkorst bestaat in d. worm v. nand, kwarts,
bergkristal en vele andere silicaten. Door
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scheik. verbindingen, door vulkanische werking, door oplossing in water, door verwering
en door plantengroei wordt d. aardkorst aanhoudend veranderd, d. hoogten nemen af, d.
diepten worden aangevuld. Zoowel het water
als d. zuurstof uit d. dampkring tast d. gesteenten am; het water dringt in spleten, zet
zich bij bevriezing uit, doet daardoor rotsgevaarten v. een splijten, die verbrokkeld met
d. gletschers naar de dalen glijden; d. warmte
zet over dag d. harde gesteenten uit, en d.
nachtkoude doet ze inkrimpen, barsten en
afschilferen; de planten nemen met het vocht
d. daarin opgeloste vaste stoffen op, die bij
him afsterven en vergaan met d. wind verstuiven. Al dit stof, gruis on puin wordt
door d. rivieren zeewaarts gevoerd, het zwaardere in d. lags landen bezonken, het lichtere
als slib aangespoeld of tot banken opgehoopt. Voeg daarbij het werk v. kleine schaaldieren, die d. krijtlagen en d. koraal-ail. vormen, dan wordt d. gestadige vervorming der
aardkorst ons eenigermate duidelijk. Overblijfselen v. planten en dieren vmdt men
slechts in het alluvium (aangespoelde gronden
v. hedendaagsche vorming), het diluvium

(oudere bezinkingen, vooral zandbeddingen
met zwerf blokken) en tertiaire gronden (loom-,
kalk- on bruinkool-lagen), metalen wel in d.
secundaire lagen, maar met in d. ongelaagde
primaire gesteenten, in 't graniet, bazalt,
syeniet, porphyr e. d. g.
Aardnoot (carum bulbocastanum,
Koch)
behoort tot d. familie der schermbloemige
planten (umbelliferen), met witte tot schermen
vereenigde bloemen on meermalen ingesneden
bladeren; zij groeien in Z.-Europa on in ons
Vaderland op kalkhoudende bouw- en weilanden in het wild on worden om haar vleezigen knolvormigen wortel, die rauw of gebraden gegeten • kan worden, hier on daar
gekweekt.
Aardpeer (Helianthus tuberosus,
L.), eon
tot d. natuurlijke familie der samengesteld
bloemigen (compositae) behoorende on uit Brazilie afkomstige plant, nauw verwant a. d.
bekende zonnebloem, wordt vooral in Frankrijk onder d. naam v. topi nambour gekweekt.
d. 2 b. 3 M. hooge stengel draagt slechts a.
d. top eenige kleine takjes met eenige hartvormige bladeren en gele bloemen, die eerst
last in d. herfst to voorschijn komen. d. Knollen
zijn flauw zoet on waterachtig maar zeer geschikt tot veevoeder. Een HA. kan 45 000 KG.
leveren. Voor d. spiritusbran.derij zijn zij v.
belling, want 100 KG. aardperen. leveren
7 Liter alkohol v. 90 pct. d. Aardperen zijn
v. buiten rood-bruin on v. binnen wit. d. Vorm
komt dien der aardappelen zeer nabij.
Aardpinspernoot (Arachis hypogaea, L.),
is een tot d. natuurlijke familie der peuldragende (leguminosen) behoorende Oenjarige, lags,
kruidachtige plant, met neerliggende on v.
vier behaarde blaadjes voorziene bladstelen on
gele, alleen staande bloemen. Algemeen wordt
Brazili6 als 't vaderland genoemd, hoewel zij
ook in 0.- on W.-Indit3 menigv. gekweekt
wordt. Nadat d. bloemen verwelkt zijn on
twee- of driezadige peulvruchten hebben gevormd, krommen d. bloemstelen zich naar
beneden, zoodat d. vruchten in d. aarde dringen, om daar hare verdere volmaking to ondergaan. Rijp, zijn zij zoo volkomen in d.
grond verborgen, dat zij daaruit evenals andere aardvruchten moeten worden opgedolven..
d. Zaden worden of in heete asch geroost on
door de inboorlingen gaarne gegeten, of in
rauwen toestand uitgeperst, om daaruit eene
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zeer bruikbare vette olie te verkrijgen. Volgens Fransche schri.jvers zou Oen schepel
aardpimpernoten een pint olie leveren. d. Spanjaarden hebben d. arachis hypogaea naar Europa
overgebracht, ofschoon hare cultuur slechts in
enkele streken, zooals in d. departementen
Landes en l'Herault in Frankrijk, een tak. v.
bestaan uitmaakt.
Aardrijkskunde (geographie) is d. wetenschap, die ons d. planeet, die wij bewonen,
leert kennen, in betrekking tot het heelal
(wiskundige-), in hare natuurlijke gesteldheid
(natuurkundige-) en zooals d. mensch die in
staten verdeeld met steden en vervoerwegen
bezet heeft (staatkundige-aardrijkskunde). d.
Eerste beschouwt hare betrekking tot d. sterrenhemel, hare gedaante, hare verschillende
bewegingen, standen en verhoudingen. Zij behandelt ook d. cirkels, zooals meridianen,
horizon, aequator, tot het bepalen der plaatsen en afstanden op d. aardoppervlakte gedacht, het doen van hoekmetingen e. d. g. d.
Natuurkundige aardrijkskunde houdt zich bezig
met d. natuurlijke gesteldheid der aarde, d.
verdeeling harer oppervl. in land en water, d.
vorming der aardkorst en d. inwendigen bouw
der vaste deelen. Bij het water handelt zij
over d. bronnen, vloeden en meten, d. temperatuur des waters, d. stroomingen der zee,
het lichten der zee, haar verschil v. zoutheid,
hare golving, ebbe en vloed. Ook beschouwt
men in d. natuurk. aardrijksbeschrijving d.
verschijnselen in d. dampkring rondom onze
aarde, als luchtverhevelingen, noorderlicht,
winders, graden v. koude of warmte en d. electrische en magnetische werkingen. d. Staatk.
aardrijksk. beschouwt d. ligging, grootte en
gedaante der landen en staten met het aantal
inwoners, hun regeeringsvorm, voortbrengsels
v. natuur en kunst, d. handel en nijverheid,
en d. merkwaardigheden der steden en dorpen.
d. Aardkunde (geologie) is een onderdeel der
aardrijkskunde, dat d. kennis v. d. bestanddeelen der aardkorst omvat, d. veranderingen
die hare bewerktuigde en onbewerktuigde
deelen ondergaan, d. wetten, waarop die veranderingen berusten, en d. gevolgen dier veranderingen, het scheik. samenstel der gesteenten en d. fossielen (d. ondergegane planten- en dieren-wereld). Een bijzondere plaatsbeschrijving heet topographic; d. beschrijving
der staat- en natuurk. toestanden uit vroegere
eeuwen oude-aardrijksk.
d. Aardrijksk. is zeker d. wetenschap, die
zich in d. jongsten tijd het snelst en meest
heeft ontwikkeld. In d. oudheid was door
d. gebrekkige gemeenschapsthiddelen d. kennis der aarde zeer bekrompen; binnenlanden
kenden slechts d. naaste omgeving, zeevarende volken, omdat zij slechts kustvaart
dreven, d. volgorde en richting der kustplaatsen, maar niet d. gedaante der landen.
Ten tijde v. Homeros dacht men dat d.
aarde een platte schijf was met d. Olympus
tot middenpunt en door d. snelvlietenden
stroom Oceanus omgeven. Eerst door Anaximander en Thales (600 v. Chr.) ontstaan bij
d. Grieken betere denkbeelden over d, vorm
der aarde. Aristoteles (360 v. Chr.) bewees d.
bolrondheid der aarde uit d. maaneclipsen en
trachtte d. omvang v. dien bol te meten,
'tgeen aan Eratosthenes gelukte die een
breedte-graad tuss. Alexandria en Syene mat
en d. aardomtr. op 250 000 stadian = 6000 mijlen
bepaalde. Strabo, die onder keiz. Augustus
leefde en het Rom. rijk doorreisd had „van
Armenia tot d. Tyrrheensche zee en v. d.
Zwarte zee tot Aetheopia", schreef op 83-jar.

19

AAR.

leeftijd een aardrijksbeschrijving in 17 boeken.
Cl. Ptolomaeus, die 150 n. Ch. te Alexandria
leefde, vervaardigde een voor dien tijd voortreff. wereldkaart en gal 't eerst een afgerond
stelsel v. wiskund. aardrijksbeschr. Op zijne
kaart ligt d. eerste meridiaan over de Canarische eil. en de breedtegraden zijn evenwijdig
a. d. evenaar, maar de Middell. Zee is 20 graden te lang geteekend. Hij kent Ceylon en
Voor-Indic nauwkeurig. De Romeinen hebben
weinig tot d. aardrijksk. bijgedragen; zij vervaardigden goede reiskaarten, waarop wel
d. juiste afstanden der plaatsen maar niet de
juiste gedaante der landen is aangegeven. v.
Zulke itineraria (reistabellen) bestaat nog een
exempl. „tabula Peuti ingeriana" geheeten, dat
3 dM. breed en 7 M. lang is en d. Rijn tot
d. Noordzee voorstelt. De reizen v. Marco
Polo (1280) tot in China, v. Vasco de Gama
(1498) om d. Kaap d. Goede Hoop naar O.-India
en v. Columbus naar Amerika (1492 en 1504)
geven eindelijk juiste begrippen v. d. gedaante, ligging en uitgestrektheid der landen
en zeeen, en Copernicus, Galilei en Kepler
grondden de wiskund. aardrijksbeschr. Tot in
't midden der 19e eeuw waren d. aardrijksbeschrijvingen en kaarten min of meer getrouwe opgaven v. bekende plaatsen, en d.
kennis was louter geheugenwerk. Op 't voetspoor v. Humboldt (,
der Natal." en.
,Kosmos") en Karl Ritter („Erdkunde im Verhaltnisz zur Natur oder Vergleichende Geographie") is echter d. aardrijksk. een wetenschap
geworden, die alle andere wetenschappen, inzonderheid de physische, to hulp roept; die
tot oorzaken opklimt en tot gevolgen besluit,
die niet meer zoo zeer d. weinig invloedhebbende horizontale gedaante der landen als
wel d. v. 't meest belang zijnde vertikalen
vorm als hoofdzaak beschouwt. Belangrijke
diensten hebben aan deze nieuwere aardrijksk.
bewezen : Ungewitter, Berghaus, Von Kloden,
Seydlitz en Peschel.
d. Middelen, waardoor d. aardrijkskunde toeneemt en medegedeeld wordt, zijn : ontdekkingstochten, reisbeschrijvingen, globen en
kaarten; zoowel in 't een als 't ander behooren d. Nederlanders tot d. baanbrekers.
Aardrijkskunde, zeevaart en koophandel gam
hand a. hand, zoodat, bij vroegtijdigen bloei der
beide laatsten, d. beoefening der eerste reeds
in d. middeleeuwen hier vrij groot was. Te
Antwerpen wijdden zich a. deze wetenschap
Gerard Mercator, geb. 1512, en Abraham Ortelius, geb. 1527. Mercator beoefende vooral
d. wisk. aardrijksk., schreef een bock over
d. schepping en het maaksel der wereld, vervaardigde eene verbeterde uitg. der kaarten
v. Ptolemaeus, en ontwierp een systeem v.
wereldkaart waarop d. aardoppervl. als een
ontrolde cilinder wordt voorgesteld en dat
om 't groote nut, daaraan verbonden, nog
gevolgd wordt onder d. naam v. Mercators
projectie. Ortelius schreef in 1570, onder d.
titel v. „Theatrum orbis terrarum", een werk,
dat hem d. naam v. d. Ptolomaeus zijner eeuw
deed verwerven. Aan d. Leid. hoogesch.
vormde zich Cluverius (De Kluiver), in 1580
to Dantzig geb., door Scaligers onderwijs en
door veelv. reizen; hij schreef eene algemeene
oude en nieuwe aardrijksbeschrijving. Paulus
Merula (v. Merle) geb. to Dordrecht in 1558,
hoogl. to Leiden, leverde eene „Cosmographia
generalis" in drie boeken, en eene „Cosmographia particularis" in vier, waarin hij Europa,
Spanje, Frankrijk en Italia behandelde.
d. Grootere, vooral wisk. aardrijkskennis
v. sommige Nederlanders voerde al spoedig
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tot een meer praktische richting tot het doen v.
ontdekkingsreizen, waarbtj wel handelsbelangen op d. voorgrond stonden, maar die tevens
veel tot bevordering der aardrijksk. strekten.
d. Amsterdamsche predikant Plancius overreedde d. admiraliteiten v. Amsterdam en
Zeeland tot d. ondernemingen ter opsporing
v. een N.-0. doortocht naar 0.-Indict. Spitsbergen, Nova-Zembla en aangrenzende kusten
en eilanden werden daardoor bekend en het
tooneel v. d. stoute pogingen v. Heemskerk en Barendsz. In 1608 beproefde Hendrik
Hudson, een Engelschman, maar in dienst en
voor rekening v. Nederl. een N.-W. doorgang,
slaagde niet, maar ontdekte d. Hudsons-baailanden, d. Hudson-rivier en d. kust v. NieuwNederland. Olivier Van Noort was d. eerste
Nederl. die een reis om d. wereld volbracht
(1598-1601). Jakob Le Maire en Willem Schouten vonden in 1616 een nieuwen weg naar d.
Stilien Oceaan, door d. straat v. Le Maire (tuns.
het door hen aldus genoemde Staten-eiland
en Magellaan's Terra del Fuego) en om Kaap
Hoorn, aldus naar Schoutens geboortepl. gen.
d. Tochten v. d. gebr. Cornelis en Frederik
Houtman uit Gouda baanden d. weg tot vestiging v. ons gezag in 0.-Indid. Abel Tasman deed
in 1642 en volgende jaren, onder begunst. v. d.
gouverneur-generaal Ant. v. Diemen, aanzienlijke ontdekkingen in d. Stillen Oceaan en vond
o. a. Van Diemens-land (Tasmania) en NieuwZeeland. Omstreeks 1623 werd door Nederlanders d. N.-W.- en Z.-kust v. Nieuw-Holland
ontdekt en Carpentiers-, Arnhems-, Eendrachts-,
N
Be Witts- en Pieter-uyts-land
genoemd. —
Martin Gerritsz. De Vries bezocht d. Japansche
kust en bereikte d. Zuidel. Kurilische eil.; hij
drong tot 44 1/4 . N.B. door, ontdekte het zoogen.
Compagnies-land en straat De Vries, en onderzocht een deel der Mandsjoerische kust
zoo nauwkeurig, dat Cook en La Perouse hem
roemden. Onze handelsbetrekkingen op Japan,
China, d. golf v. Perzi6 en d. kust der Roode
zee gaven aanleiding, dat wij reeds vroeg
kennis v. die landen verkregen. In 1721 en
1722 deed Corn. Roggeveen een scheepstocht
om d. wereld, en ontdekte het Paasch-eiland
en d. Ongelukkige eil. in d. Zuidzee ; maar
te Batavia werd hem zijn dagboek ontnomen,
en daardoor gingen zijn belangrijke modedeelingen verloren.
In W.-Indi6, Z.-Amerika en Afrika zijn onze
voorouders mede tot uitbreiding v. land- en
volkenkennis werkzaam geweest. Vooral onder
't bestuur v. Joan Maurits werd d. kennis
v. BrazilitS uitgebreid. Elias Hurckmans bezocht d. binnenlanden v. Brazilie in 1641 en
later ook nog Chili en Araucani6. Onze yestigingen op d. kust v. Guinea en a. d. kaap
d. Goode Hoop verspreidden mede eenig licht
over die gewesten.
Joh. De Last v. Antwerpen beschreef in
1643 „Al de deelen der Nieuwe Wereld" en
„De oorsprong der Amerik. volken". Corn.
De Bruin uit 's Hage, een kunstschilder, bezocht omstr. 1678 Egypte, Palestina en KleinAzi6; in 't begin der 18e eeuw reisde hij
Rusland en Perzig door, bezag Ispahan en
Persepolisstale naar d. Malabaarsche kust,
Ceylon en Batavia
over, en keerde door Rusland
B
over Archangel in 1701 naar Nederland terug,
waar hij omstr. 1719 overleed. Hij teekende
d. meeste door hem beschreven toestanden met
groote nauwkeurigheid af, en legde zijn kennis
neder in twee werken:izen door KleinAziS, Egypte
, Syri6 en P
Palestina" (met meer
dan 200 pl., Delft, 1698) en „Reize over lioskovia door Perzi6 en India" (met 300 kunstpl.,

20

AAR.
Amst. 1714). d. Boekh. Abr. en Bonaventura
Elzevier gaven aardrijksk. beschrijvingen der
landen v. Europa uit, onder d. titel v. Respublicae". Er verschenen daarvan 48 deeltjes.
d. Amsterd. burgem. Nic. Witsen, een der
leermeesters v. czaar Peter, schreef in 1705
zijn beroemd werk „N.- en 0.-Tartarije, of beschrijving v. eenige Tartaarsche en naburige
gewesten in d. N.- en 0.-deelen v. Azie en
Europa". Witsen ondersteunde met rand en
daad d. reizigers, die tochten ten behoeve
der wetenschap wilden doen; o. a. deed Evert
IJsbrandsz. Ides, uit Gllickstadt, gezant v.
Peter d. Groote in China, van 1692 tot 1695
een reis door Siberi6, op d. Kawa, Tobol,
Irtisch, Oby, Beta, Jenisei, Toengoenska, 't
Baikal
aikal e. v. v. en gaf zijne reisbeschrijving in d. Nederl. ta al uit, met gebruik v.
Witsens kaart v. N.-Rusland, waarvan hij nog
veOr d. afdruk gebruik kon makers. Als bewerker der bouwstoffen voor d. wisk. aardrijksbeschrijv., verdient d. boekdr. Will. Fransz.
Blaeu, te Amsterdam, eene uitstekende plants;
hij was een groot wiskundige, zijne globes
en kaarten zijn beroemd. Zijn zoon Johannes
gaf in 1662 een prachtwerk uit, getiteld :
Atlas major, sive cosmographia Blauiana".
Een belangrijk werk der 18e eeuw, door ondersch. schrijv. samengest. en getitefd „Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat v.
alle volken in alle werelddeelen", is v. een
groote verzameling kaarten voorzien.
Voor d. aardrijksk. kennis v. Nederland
schreef d. Italiaan Guicciardini, broeder v. d.
beroemden geschiedschr. „Descrizione di tutti
i Paesi Bassi, detti Germania Inferiore" (Antwerpen 1565); H. Junii, „Batavia" (Lugd., 1575);
P. Scriverius, „Batavia illustrata", eene verzameling v. geschriften over ons land (Leiden,
1609); en „Inferioris Germaniae Provinciarum
Unitarum antiquitates (Lugd., 1611); Sonnius
(v. Son), „Totius Belgicae Urbium, Abbatiarum, Co'hegiorum divisio" (1570); Pontus
Heuterus, „De veterum ac sui saeculi Belgic."
(1600); P. Kaer, „Germania inferior, sive 17 Provinciarum tabuiae geographicae" (Amst., 1622);
P. Verbist, „Description de touts les PaysBas, avec cartes" (Anvers, 1636); Eyckius
(v. Eyck), Urbium Belgicarum centuria" (Antw.,
1651); „Novum ac magnum theatrum urbium
Belgicae regiae et Belgiae foederatae" (Amstel.
apud Blaeu, 1648); Schookius, „Belgium foederatum" (Amstel. 1652); Boxhornii, „Commentariolus de statu foederatae Belgiae" (Hagae,
1650); P. Merula, „De statu reipublicae Batavae
diatribe"; Bachiene, „Vaderlandsche Geographic?' (Amst., 1795, 5 dln.) en Van der Aa,
„Aa,rdrijkskundig Woordenboek der Nederl.'
(1848).
Voor de kennis der Nederl. koloni6n werkten :
Jan Huijgen V. Linschoten, in 1562 te Haarlem geb., die aLs rentmeester v. d. aartsbisschop v. Goa sedert 1583 geruimen tijd in
Indict vertoefde, en te Enkhuizen, onder medew.
v. Maalzon en d. natuurk. dr. Paludanus, Ape
reizen uitgaf. Fr. Valentijn, pred. te Amboma
en Banda, schreef „Oud en Nieuw Oost-Indict,
of Nederlands mogendheid in die gewesten"
(Amst. 1724-1726 5 dln.,) een standaardwerk;
Baldaeus, geb. te Delft, prod. op _Ceylon,
gal een „Beschrijv. der 0.-I.-kusten, Malabar
en Coromandel,_benevens het eiland Ceylon"
(Amst. 1672); *outer Schouten, scheepsheelmeester uit Haarlem, in zijne „Oost-Indische
voyagi6n" zeer juiste berichten over Malabar, Coromandel, Bengalen, Arrakan, Ceylon,
Java en d. Molukken. Onze vroege iandelsbetrekkingen met China en Japan gaven aan-
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leiding tot d. reizen v. Johan Nieuhof naar
China; Dapper beschreef eenige daarvan volg.
't dagboek v. Arnold Montanus. Als geneesheer bij 't Holl. gezantschap naar Japan, deed
Engelbert Kampfer, een Duitscher v. 1690-1692
eene rein, die hem in staat stelde een werk
over Japan te leveren. Over Voor-India en
Ceylon zijn d. reisbeschrijv. v. J. Haafner
lezenswaard, dichterlijk en boeiend, maar waar
't zijn lotgevallen betreft, vaak ongelooflijk.
Hij schreef : „Lotgevallen en vroegere zeereizen
v. J. Haafner" (Amst. 1820); „Lotgevallen op
eene reize v. Madras naar Ceylon" (Haarlem,
1806); „Reize te voet door het eil. Ceylon"
(Amst., 1810); „Reize in een palanquin" (Amst.,
1809) en „Reize naar Bengalen en terugreis
naar Europa" (Amst., 1822). Verder bezitten wij :
D. van Hogendorp, „Tegenwoordige toestand
der Bataafsche bezittingen" (Delft 1800),• Raffles „History of Java", London, 1817; Crawfurd, The Indian Archipelago" (London, 1820);
Hogendorp, , Coup d'oeuil sur Pile de Java'
(Bruxelles, 1830); J. Olivier, Land- en Zeetochten in Neer1.-India", van 1817-1826 (Amst.,
1830); J. Olivier, „Reizen in d. Molukschen
archipel en naar Makassar" (Amst., 1834);
Gen. V. d. Bosch, „Ned. bezittingen in Azie,
Amerika en Afrika" Hage, 1818), belangrijk
voor d. cultuur der produkten v. Java ; De
Sturler,
eener beschrijving v. het
gebied v. "Palembang"
Palembang" (1843); C. I. Temminck,
Coup d'oeuil gOneral sur les possessions
Netrlandaises dans l'Inde Archipelagique"
(Leide, 1849); Junghuhn, „Java, gedaante, bekleeding en inwendige struktuur" (met gekl.
kaarten), belangrijk voor d. geologischen en
natuurk. toestand; De Steurs, „De vestiging
en uitbreiding der Nederl. ter Westkust v.
Sumatra", uitg. door prof. P. J. Veth (Amst.,
1849-1850); prof. P. J. Veth, „Bijdrage tot d.
kennis v. d. politieken toestand in IndiO":
Java (1878) en Sumatra (1878); Bosman, „Beschrijving der Guineesche Goud-, Tand- en
Parelkust"; De Margie, „Reize langs, en beschrijving v. d. Goudkust v. Guinea"; Hartsinck, „Beschrijving der kust v. Guyana"
(Amst., 1770); Pistorius,Beschrijving der colonie Suriname" (1763); Teenstra, „De Nederl.
West-Ind. eilanden" (Amst., 1686); „Algemeene
kaart v. Nederlands 0.-I.", samengest. door
G. F. bar. Derfelden v. Hinderstein, uitgeg. op
last des Konings, en de „Atlas v. Ned. 0.-India'',
door Melvill v. Carnboe.
Tot verbreiding v. aardrijksk. volgens d.
nieuwere richting dienen : „Petermanns Geographische Mittheilungen", sedert Petermanns
dood (28 Sept. 1878) maandelijks uitgeg. door
Behm en Lindemann met uitmuntende kaarten;
Ausland" onder red. v. Hellwald;
ur du monde" onder red. v. E. Charton;
po
Le Tour
Peschel, „Physische Erdkiinde" (uitgeg. door
Lei oldt, 1880),• Hertz, „La conquete du globe",
(berekend op 40 dln.); Reclus, „Nouvelle
geographie universelle"; Stanford, „Compendium of geography and Travel" (1878); Schlagintweit, pIndi6n in Wort and Bild (1880);
„Reisen Indian u. Hoch-Asian" (1880); d.
boeken, rapporten en berichten der onderzoekers v. Afrika, zooals Vogel, Barth, Livingstone, de Brassy en Stanley; Holub, „Sieben
Jahre in Sud-Afrika"(1880); Lavelye, „l'Afrique
centrale" (1879); de berichten v. d. N.-poolreizigers Ross, Franklin, Mac-Clure (die 't
eerst om N.-Amerika voer) en vooral v. Nordenskiold, die v. 1858 tot 1879 d. Poollanden
onderzocht en aan boord der Vega Azie omzeilde (1879).
Tot vermeerdering v. kennis onzer aarde
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bestaan tegenwoordig in alle beschaafde landen genootschappen, die voor hunne rekening
ontdekkingstochten laten doen en reizen of
aardrijksk. tijdschriften uitgeven; 't aantal
dier vereenigingen is bijna 80, en ook in ons
Vaderland bloeit het aardrijksk. genootschap
(in 1877 gesticht) met duizend leden.
Aardslak (limax) is een weekdier v. d.
fam. der longslakken (pulmonata); zij leeft in d.
grond en komt na sterken regen en des avonds
te voorschijn. Er zijn roode en zwarte aardslakken (L. rufus en agrestis).
Aardster (sterrezwam, geaster) is een tot
d. buikzwammen (Gasteromycetes) behoorenden
paddestoel (champignon), die ook in ons vaderland, op zandgronden en in pijnbosschen, voorkomt. Hij is bruin of aardkleurig, eerst kogelrend en overal gesloten, bestaande uit een
kern en twee omhulsels, maar waarvan het
buitenste later in een onbepaald aantal slippen
openspringt, die a. d. voet vereenigd blijven
en daardoor een stervormig aanzien verkrijgen.
Aardvarken (oryctorepus) is een tandeloos zoogdier, komt in voeding, vorm. v. d.
kop en eenigszins uitrekbare tong met d.
miereneter overeen. 't Heeft echter 28 kiezen,
die uit een menigte nevens elkander geplaatste pijpjes bestaan. Het dier heeft de
gedaante v. een das, is laag op d. pooten,
heeft glad, grijsachtig bruin haar en een niet
zeer langen gladden staart. Het woont in
holen, die het gemakkelijk graaft, vooral nabij
d. Kaap d. Goode Hoop; het vleesch wordt
gegeten.

Aardveil (hondsdraf, glechoma hederacea)

behoort tot d. fam. der lipbloemigen (labiatae)
on is een algemeen voorkomend onkruid, dat
in schaduwrijke, vochtige tuinen reeds in 't
voorjaar veelv. wast.
Aardverschuivingen
(Erdschlipse) of
verzakkingen hebben vooral in berg-landen,
bijv. in Zwitserland plaats. Zij ontstaan voorn.
waar lei- of leemgrond onder teelaarde ligt
on d. oppervlakte v. d. grond veel helling
heeft. Het water kan door d. lei of leem niet
heen, en ondermijnt alzoo d. tuinaarde, zoodat doze, door d. eigene zwaarte, wegzakt of
glijdt, tot dat zij door een of ander voorwerp
wordt tegengehouden. Zelfs d. gebouwen, boomen on gewassen glijden met d. grond made,
en als een huis half op d. vasten en half op
d. beweeglijken grond staat, wordt het uit
elk. gewrongen en verbroken.
Aardvloo (Attica) is een schildvleugelig
insect v. d. fam. der goudhaantjes, een glinsterend, blauwgroen bladkevertje, dat zich v.
d. overige geslachten bijzonder onderscheidt
door d. dikke schenkels en het springvermogen der achterpooten. In Nederland treft
men er eon dertigtal soorten v. aan, meestal
niet veel grooter dan een gewone vloo, en
waarvan d. grootste soort (Attica oleracea) zeer
gevreesd is om d. schade, die zij aan koolzaad, rapen en moesgroenten veroorzaakt. Als
middel daartegen worden d. bedden, voornamelijk v. pas opgekomen zaadplanten, met
een aftreksel v. alsem of met tabakswater
begoten, maar zindelijkheid in de tuinen en
het verbranden v. ale onnutte afgesneden
planten en stengels, waarin d. aardvloo overwintert, is nog beter.
Aardwas (steentalk, ozokeriet) is fossiele,
onzuivere paraffins, on wordt in groote hoev.
gevonden tuss. 't meer Aral en d. Kaspische
zee, in Moldavi6 on Gallici6. 't Wordt door
smelting boven water gezuiverd en in blokken v. een KG. verkocht of tot kaarsen ver-
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werkt. 't Heeft een s. gew. v. 0,95, is geelgroen of bruin, smelt bij verwarm. tot heldere olie, die bij afkoel. stolt, brandt met een
heldere vlam geheel op en lost gemakkelijk
op in terpentijnolie.
Aardweric is het verplaatsen v. aarde
bij d. aanleg v. dijken, vestingwerken, wegen
en spoorbanen. d. Aanvullingen en ophoogingen geschieden door afgraving v. d. naastbijzijnde beschikbare hoogten; d. afgegraven
grond moet v. plantenwortels e. d. g. gezuiverd en in sommige gevallen met bijgestorte
specie aangestampt worden; is d. bodem
veenachtig of moerassig, dan moet d. aardstorting op rijsbeddingen geschieden ; de vruchtbaarste grond wordt voorloopig ter zijde gelegd, om op d. glooiingen gelegd te worden,
en op 1 a 2 M. afstand v. d. glooiing bermslooten gegraven tot afvoer van 't water.
d. Aardwerkers arbeiden doorgaans in ploegen v. 10 a 12 man; ieder man kan daags
15 kub. Meter grond verwerken.
Aardwind (d.) is op d. vasten grond 'tzelfde
werktuig, als op schepen het gangspil, waarmede 't anker opgewonden wordt. d. Rol is dus
horizontaal en d. spaken zijn vertikaal in
tegenstelling met d. kaapstander, waar d. rol
vertikaal en d. spaken horizontaal zijn.
Aardwolf (proteles) is een roofdier v. d.
fam. der civet-katten, en leeft in Z.-Afrika in
holen gelijk d. vos.
Aarclworn2 (lumbricus terrestris, L.), ook
pier geheeten, door visschers bij voorkeur tot
aas gebruikt, behoort tot d. gelede dieren
(articulata), en daaronder tot d. klasse der
ringwormen (annulata), waarvan d. orde der
bedektkieuwigen (cryptobranchia), het geslacht
lumbricus bevat. d. Aardworm die, volgens
Chamisso, in Kotzebue's reize om d. wereld,
aan alle werelddeelen gemeen is, leeft in onderaardsche gangen, die het deer zich vormt,
en waarin het zich v. d. organische overblijfselen in d. grond schijnt te voeden. Bij regen
en in d. vroegen morgen komt hij boven d.
grond. d. Leden v. 't lichaam zijn zeer talrijk
(v. 100 tot 200, en soms zelfs tot 248), naar
voren meer duidelijk te onderscheiden dan
naar achteren. Er zijn in iederen ring 8 korte,
stjjve borstelharen, aan iedere zijde twee paar,
waardoor over 't lichaam 8 overlangs loopende
rij en ontsta.an,. 4 zijdelingsche en 4 v. onderen.
Het lichaam
gewoonlijk 15 a 30 cM. lang.
d. Bek is met een voor terugtrekking vatbaren snuit voorzien. d. Aardwormen paren
's nachts in d. zomer, en zijn eierleggend. Doorgesneden, blijven zij leven, en door samentrekking der ringen wordt een nieuwe monden aarsopening gevormd, maar nieuwe ringen
schijnen er niet te worden voortgebracht. Zijn
grootste vijand is d. mol. 's Winters verbergt
hij zich een Meter diep in d. grond. Verg.
Swammerdam, „Bibl. nat."-, Morren,_„Structura Lumbrici" (1829) en J. v. d. Hoeven,
„Handboek der dierkunde".
Aare (DIRK VAN DER), 32e bisschop V.
Utrecht (1198 tot 1212), stond gravin Ada en
d. graaf v. Loon bij tegen graaf Willem I v.
Holland, en oorloogde later tegen graaf Otto
v. Gelre.
Aargau is een Zwitsersch kanton, begrensd
door d. Rijn, die hier d. Aar, d. Reusz en d.
Limmat opneemt, en door d. kantons Bazel,
Soluthurn, Bern, Lucern, Zug en Zurich'. Het
heeft een oppervlakte v. 25 1/2 vierk. geogr.
mijl., en bevat 200 000 bew., voor d. grootste
helft v. d. Herv. godsd. d. Grond bestaat voor
1 /3 uit prachtige bosschen en voor 2/3 uit vruchtbaar bouw- en weiland. Er zijn 62 000 runde-
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ren, veel geneeskr. bronnen, fabrieken v. katoen
en natuurk. instrumenten. d. Hoofdst. is Aarau;
verder zijn d. voorn. plaatsen : Aarburg, Brugg,
Zofingen, Rheinfelden en Lenzburg.
Aarhuus, .het Oostel. stift v. Jutland in
Denemarken, is met 't daarbij beh. eil. Anholt
90 vierk. geogr. mijl. groot en heeft 140 000
bew. 't Bestaat uit vlak wei- en bouwland;
er zijn veel meren en fjords (zee-inhammen
of kreeken). d. Hoofdstad, ook Aarhuus geh.,
telt 25 000 inw., ligt a. d. Groote Belt, waar
d. Mlle Aa er invloeit, die in d. stad een
haven vormt v. 4,5 M. diepte. Er is een uitgangspunt v. d. Jutsche spoorwegen en stoombootverkeer met Kopenhagen. Bij deze stad werden d. Denen onder gen. RIJE teruggeworpen door d. Pruisen onder gen. HIRSCHFELD
(31 Mei 1849).
Aarifi -Pasja, Turksch staatsman, vergezelde in 1847 zijn vader Sjekib-pasja op een
gezantschapsreis naar Rome en Weenen; werd
eerste tolk bij d. Divan .; in 1873 ambassadeur
te Weenen en in 1874 minister v. onderwijs en
justitie ; hij werd in 1879 bij wijze v. ongenade
als gouverneur v. Irak-Arabi naar Mesopotamia gezonden, maar in 1881 teruggeroepen
en met den titel Basj-Nasir (le minister; d.
titel v. grootvizier was toen afgeschaft) a. 't
hoofd v. 't kabinet geplaatst. Door Said-pasja
vervangen, werd hij voorzitter v. d. Staatsraad.
Aarlanderveen is een gem. in Z.-Holland,
bij Alfen, met veel veengrond, waarvan d. opgezetenen veelal bestaan; er zijn met d. Lage
zijde v. d. Rijn, over Alfen en Zwammerdam,
bijna 3000 inw.
Aarnoud, derde graaf v. Holland, zoon
v. Dirk II en Hildegonde, dochter v. een
burggraaf v. Gent, waar hij geboren werd,
volgde zijn grootvader op in diens leenen,
zijnde een groot deel v. N.-Vlaanderen tot
nabij Aalst en in 989 zijn vader in het bewind
v. Holland en Zeeland. Groote zwarigheden
wachtten hem echter met West-Friesland. Zijn
vader Dirk was door d. Keizer met een deel
v. W.-Friesland en met Tessel verleid; maar
d. Friezen weigerden a. d. zoon gehoorzaamheid. Zij worden in hun verzet gesterkt door
d. Utr. biss. Volkmarius. Aarnoud trok met zijn
krijgsvolk in West-Friesland, waar d. oorlog
voor een geregeld leger en zwaar gewapende
ridders door d. vele poelen en moerassen zeer
moeilijk was. Op d. Winkelmade (made = weide
bij 't dorp Winkel) werd in 998 of 1000 het
grafelijk. leger verstrooid en Aarnoud zelf gedood. H' ij was gehuwd met Luitgard,.schoonzuster v. keizer Hendrik II, en liet drie zonen
na, waarvan d. oudste, Adelbert, zijn vader
opvolgde in 't burggraafschap v. Gent; d.
tweede, Dirk III, in 't graafschap v. Holland;
d. derde, Sikko of Siegfried, werd d. stamvader der heeren v. Brederode en Teylingen.
d. Aanspraak v. Hendrik v. Brederode, in de
16de eeuw, op Holland steunde derhalve
daarop, dat hij v. 't mannelijk en Filips II
v. 't vrouwelijk oir afstamde.
Aarnoud, hertog v. Geh), uit 't huis v.
Egmond, volgde in 1423 op Reinoud IV, laatsten hertog uit 't Guliksche huis. Om in 't
bezit dezer waardigheid te geraken moest hij
oorlog voeren tegen graaf Adolf v. d. Berg,
die ook erfrechten op 't hertogdom had, en
ondersteund werd door keizer Sigismund.
d. Keizerlijke macht werd echter in Duitschland zelf to zeer bestreden, om buiten of veel
invloed te hebben. Aarnoud verschafte zich
daarenboven steun door verzwagering met 't
Bourgondische huis. Hij stond hertog Flips
d. Goede bij tegen Jakoba v. Beieren. Filips
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verdrukte Gelderland door inlegeringen en hefling v. willekeurige lasten. Hij maakte daardoor zijn bondgenoot gehaat bij zijn eigen
onderdanen. Nijmegen verzette zich openlijk
tegen d. landsheer, en Aarnoud ondervond
daarenboven v. zijn huisgenooten mishandeling en verraad. Zijn gemalin Katharina v.
Kleef, een nicht V. Flips d. Goede, zette haar
zoon Adolf tegen zijn vader op, zoodat deze
in 1465 den ouden Hertog te Grave overviel,
des nachts bij strenge winterkoude over d.
Maas naar 't kasteel te Buren liet voeren, en
hij zelf 't bestuur over 't hertogdom aanvaardde. Vijf jaar werd de grijsaard daar gevangen gehouden, maar toen door tusschenkomst v. zijn neef, hertog Karel d. Stoute,
ontslagen en in zijn hertogdom hersteld, op
voorwaarde, dat bij Aarnouds dood Gelre a.
Bourgondie zou komen. Aarnoud stierf in 1472.
Aaroe is een ell. in d. Kleine Belt, behoorende tot Sleeswijk, waarvan het door d.
1200 M. breede Aaroe-sued gescheiden is. 't Is
450 HA. groot, tamelijk vruchtbaar en bevat
het visschersdorp Aarobije. Dit eil. niet te
verwarren met 't Deensche ell. Arroe.
Aaron was de oudste zoon v. Amram en
Jochebed, uit d. stam v. Levi. Mozes was zijn
broeder, Mirjam zijn zuster. Volgens d. geslacht-registers in Num. XXVI en I Chron. VI
had hij vier zonen: Nadab en Abihu, Eleazar
en Ithamar. d. Twee eerstgen. stierven door
een roekelooze daad, in Num. X omstandig
verhaald. Gedurende Farao's weigering om
Israel te laten uittrekken, was hij steeds d.
woordvoerder v. Mozes : „hij was steeds Mozes
tot een mond." Na d. uittocht bleef hij Mozes'
getrouwe medehelper. Gedurende zijns broeders verblijf op Sinai nam hij met Hur het
opperbestuur waar (Exod. XXIV). Aaron was
echter zonder Mozes niet bij machte d. verkeerdheden v. 't Israelietische yolk tegen te
gaan, getuige zijn inwilliging om een gouden
kalf te vervaardigen. Aaron werd later door
Mozes tot hoogepriester gewijd. Zijn karakter
was zacht en beminnelijk ; 123 (volg. and. 87)
jaar oud, beklom Aaron met Mozes en zijn
zoon Eleazar d. berg Hor. Eleazar werd met
het hoogepriesterlijk gewaad bekleed en Aaron
stierf op d. berg.
Aaron - Ariob, Joodsch rabbijn, geb. te
Thessalonica, in d. 15e eeuw, schreef een
commentaar op het boek Esther, getiteld
„Olie of reuk v. myrrhe, getrokken uit d.
commentaren der rabbijnen", in 1601 te Thessalonica gedrukt.
Aaron - Ben - Aser is d. schrijver der
varianten op 't 0. T. die in d. versch. rabbijnsche bijbels voorkomen; eener verhand.
over d. accenten (1617) en eener_ Hebreeuwsche spraakkunst (1615).
Aaron - Ben - Chain, geb. te Fez, in N.Afrika, heeft in 't Hebr., onder d. titel v.
„Hart, Offeranden en Hoedanigheden v. Aaron",
commentaren geschreven op d. boeken v. Leviticus, Jozua en Richteren en een verhand.
over dertien wijzen, om d. Wet te verklaren
(Venetig, 1609).
Aaron - Ben - Samuel schreef op 't einde
der 17e eeuw een index op d. bijbel, in 't
Hebreeuwsch, onder d. titel „Huis v. Aaron".
Aaron - Schaskon, rabbijn, te Thessalonica geb. en omstr. 1650 gest., schreef twee
Hebreeuwche werken: „d. Wet" en „d. Lip
der waarheid".
Aaron - Ilacharon, rabbijn, in d. 14e
eeuw in Nicomedio geb., schreef vele werken
over d. leerstellingen der Karalten, waartoe
hij behoorde, o. a. „Tuin v. Eden"; „Boek der
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voorschriften"; „Kroon der wet". en „Bewaarder der wet".
Aarschot, Belg. stad in d. prov. Z.-Brab.,
a. d. Demer, met 3300 inw., is d. hoofdpl. v.
een voormalig hertogdom, welks vorsten
vooral in d. tachtigjar. oorlog een rol speelden.
Aarschot (Flips v. Croy, hertog v.), Zie
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Aarsmade (Zie ingewandswormen).
Aarssen ('t Geslacht v.), ook AARSSENS
geh., heeft in d. 16e en 17e eeuw merkw.
krijgs- en staatslieden opgeleverd. d. Voorn.
zijn: CORN. V. AARSSEN, heer V. Spijk, geb. te
Antwerpen 1543, was in 1574 secret., in 1582
pensionaris te russel,
naar Frankrijk afgev.
B
om d. heerschappij a. Hendrik IV op te dragen, daarna griffier der Algem. Staten en
onderhandelaar met pater Jan Neien over d.
vrede of een bestand. Wijl hij, om in Spanjes
bedoelingen door to dringen, zich geliet alsof
hij voor omkooping vatbaar was, en clan.
'tgeen hij te weten kwam, a. Oldenbarneveld
openbaarde, kregen zijne vijanden vat op hem;
prins Maurits beschouwde hem als een landverrader en hij ontkwam met moeite het
lot v. Oldenbarneveld. - 1627. — FRANcOIS v
AARSSEN, zoon v. d. voorg., geb. 1572, was
door toedoen v. Oldenbarneveld reeds op
26-jar. leeftijd agent der Algem. Staten a. 't
Fransche hof, had medegewerkt a. 't Twaalfjar.
bestand, werd daarna ambassadeur a. 't Fransche hof, daar zeer bemind en tot ridder v.
s. Michiel verheven, maar wegens zijn gehechtheid a. 't stadhouderlijk gezag in Holland gehaat, zoodat hij v. zijn ambt werd
ontzet; hij schreef dit toe a. Oldenbarneveld,
wordt voor d. auteur v. felle schimpschriften
tegen d. Landsadvocaat gehouden, en zou bij
diens rechtspleging als advies gegeven hebben: „Zoo hij niet sterft, is al ons dessein to
niet". Hij werd voortdurend tot d. gewichtigste gezantschappen gebruikt, en Richelieu
noemt hem een v. d. drie grootste staatslieden v.
zijn tijd. 1. 27 Dec. 1641.— CORNELIS V. AARSSEN,
heer v. Sommelsdijk en Spijk, zoon v. d.
voorg., voor d. rijksten man des lands gehouden, was in 1650 gouverneur v. Nijmegen en
kolonel v. een regiment kavallerie, dat op
last v. Willem II d. aanslag op Amsterdam
beproefde. Toen op 't eind der Groote vergadering v. 1651 d. deelhebbers a. dien aanslag
werden vervolgd, verdedigde hij zich schitterend, maar 't kostte hem toch veel moeite in
d. algem. amnestie begrepen to worden.t 1662.
CORN. V. AARSSEN, zoon V. d. voorg. on erfgenaam v. diens schatten, diende op 's Lands
vloot onder Tromp, en kocht v. d. W.-L-Comp.
een derde deel v. Suriname, waar hij landvoogd werd. Hij stichtte er twee forten, een
raad v. politie en justitie, een weeskamer,
beteugelde d. mishandeling der slaven on d.
losbandigheid der kolonisten en krijgslieden,
maar verwekte daardoor een muiterij, waarin
hij, met 46 geweerschoten getroffen, sneuvelde op 19 Juli 1688.
Aarts, afgeleid v. 't Grieksche kat) (archi,
bijv. in archon, architraaf) beduidt eerste,
voornaamste ; aartsvader is dus eerste vader
aartsschelm = ergste schelm, a artsbisschop
voornaamste bisschop. In rang volgen in d.
Roomsche hierarchie d. aartsbisschoppen op
d. patriarchen en primaten.
Aartsbergen (Willem v. Nijveld, heer v.)
bevorderde in 1566 d. beeldenstorm, werd deshalve door Alva ingedaagd, maar ontkwam,
en was in 1572 gezant v. prins Willem I bij
koningin Elizabeth v. Engeland.
Aartszen (PIETER), een verdienstelijk Ne.
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derl. schilder, door zijne makkers Lange Pier,
in Italia Pietro :Longo genoemd, geb. to Amst.
1507, oefende zich eerst bij d. portretschilder
Allart Klaasz., later op 't huis to Bossu in
Henegouwen, werd in 1553 opgenomen in 't
Schildersgild to Antwerpen, en schilderde eerst
oogbegoochelende stillevens, en later voortreff.
altaarstukken, die echter meest in d. beeldenstorm zijn vernield. Hij was ervaren in d.
architectuur en perspectief. j 2 Juli 1573.
Aartz (RIJICERT), bekwaam schilder, een visscherszoon, geb. 1482 to Wijk a. Zee. Wij1 hij
een houten been droeg, had hij d. biljnaam
v. Rjjk met de stelt. Hij werkte to Haarlem
onder leiding v. Jan Mostert, werd beroemd
door een prachtig altaarstuk, in 't Schildersgild to Antwerpen opgenomen en 1577.
Aas (v. 't Gr. eig= een), nog op d. spoolkaart en d. dobbelsteen d. naam v. den, was
vroeger d. gewichtseenheid =0,0047 Gram = i/32,
v. een engels= '/640 v. een ons. Aas (v. 't Gr.
&Nu; =ik eet) is d. naam v. doode dieren;
bij d. jacht of visscherij heeten d. spijzen, die
gebruikt worden om dieren to lokken, ook
aas, als verkorting van lok - aas. Het aas wordt
in - d. natuur weggeruimd door opzettelijk
daartoe ingerichte dieren, als: hyena's, sjakals,
aasgieren, kreeften, kevers, vliegen en wormen. In d. beschaafde maatschappij wordt
door d. gezondheids-politie gezorgd, dat het
aas wordt begraven of ontbonden, eer 't door
d. rotting d. dampkring bezoedelt.
Aasdarnsrecht was eon Friesch versterfrecht, tegenover 't Schependomsrecht staande.
Volgens 't aasdomsrecht ging, bij versterf ab
intestato, d. nalatenschap over a. d. naaste
bloedverwanten, onverschillig v. welk8 zijde;
d. afdalende linie ging voor d. opgaande on
deze voor d. zijdelingsche ; volgens het Schependomsrecht werd d. nalatenschap zoo verdeeld, dat 't goad terugkeerde naar d. zijde
v. waar 't gekomen was. Behalve in eigenlijk
Friesland, was het aasdomsrecht v. kracht in
Kennemerland, Amstelland, 't Gooi en WestFriesland. Men zie daarover: v. d. Houve,
„Handvest Kronyk", I , bl. 78-89; H. d. Groot,
„Inleiding tot d. Holl. Rechtsgeleerdheid", II,
bL 169; „Groot Plakaatboek" III, bl. 502; en
Van Leeuwen, „Roomsch Holl.Recht", 13e creel,
bl. 10-267.
Aasen (IwAN ANDREAS), geb. 5 Aug. 1813
to Oersten in Noorwegen, een verdienstelijk
taal- en letterkundige, deed sedert 1842, ondersteund door 't Noorweegsch gen. v. Wetenschappen to Drontheim, een reis tot onderzoek der versch. dialekten zijner moedertaal, vestigde zich in 1847 to Christiana, waar
hij door een reeks v. taalk. werken d. aandacht ook v. buitenl. taalgeleerden trekt. Zijn
doel is het Noorsch in oorspronk. zuiverheid
to herstellen, v. Deensche elementen to zuiveren en tot een beschaafde schrijftaal to verheffen.
A.as.kever (silpha) is een platte, zwarte
for met knotvormige sprieten, die bij aanraking eon walgelijk stinkend vocht afscheidt.
Dit geslacht teat circa dertig soorten, bijv. d.
doodgraver of borate krengtor (necrophorus
vespillo), die op lijken v. mollen, rattan en
muizen aast, doze door weggraven onder d.
aarde bedelft, er hare eieren inlegt, opdat die
daarin uitkomen en d. larven 't eerste voedsel vinden.
Aasviir heat een groep kleine eilanden
onder d. N.-Poolcirkel bij d. W.-kust v. Noorwegen, behoorende onder d. voogdij v. Helgoland in Nordland. In Dec. wordt daar jaarlijks
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200 000 ton haring ter waarde v. 2 1!% millioen
gulden gevangen. Er zijn dan wel 10 000 visschers bijeen, maar in d. overige elf maanden
wonen er slechts enkele gezinnen.
Aasvlieg (musca cadaverina) is eon goudkleurige vlieg met zeer doorzichtige vleugels,
aast op dieren-lijken on -uitwerpselen on legt
daarin, gelijk ook in open wooden, eieren.
Aba (sAMUEL), was v. 1041 tot 1044 koning.
v. Hongarije, gehuwd met een dochter v.
Stephanus I d. Heilige. Hij had a. 't hoofd
v. opstandelingen koning Peter verdreven,
maar deze was naar d. Duits. keizer Hendrik
III gevlucht, die hem hielp en in 1044 bij
Raab zijn tegenstander versloeg. ABA werd
gevangen en onthoofd.
Ababdeh, een Afrikaansche volksstam,
100 000 mensehen stark, wonende op d. grena
v. Opper-Egypte en Nubi6, tuss. Nig en RoodeZee, is waarschijnlijk het overblijfsel v. d.
oude bewoners des lands. De Ababdeh zjjn
arm, mensch.enschuw, bestaan v. weverij en
zijn a. d. Khedive v Egypte onderworpen.
Abaca-Hennep of Manilla-Hennep
is d. vezel v. een op d. Philippijnsche ail.
inheemschen pisangboom (Musa Troglodytarum), die voorn. op Lucon, Samar en Leyte ,
in'tgrovebuwd.Dafgsne
bladstelen worden in lange reepen verdeeld
on v. d. vleezige zachte deelen bevrijd. Een
arbeider kan dageltjks 25 KG. hennep bereiden. d. Abaca-hennep wordt niet gesponnen;
d. vezels worden enkel a. elk. geknoopt, en
leveren dan een zeer duurzaam, hoewel niet
zeer buigzaam touw. Te Manilla wordt in
een stoom-touwslagerij deze hennep voor d.
marine verwerkt. VOOr 1825 bracht Manilla
slechts weinig v. dit produkt in d. handel;.
tegenwoordig wordt jaarlijks omstr. 5i/ 2 naillioen Meter uitgevoerd.
Abacus beduidt in 't algemeen een rechthoekige plaat of tafel. d. Ouden verstonden
daaronder meer bepaald een tel- of rekenraam, waarin stangen waren, op ieder v.
welke tien balletjes op on neer geschoven
konden worden, ten einde d. vier hoofdbewerk.
der rekenk. uit to voeren. In d. bouwk. is d.
abacus d. dekplaat v. 't kapiteel. Bij d. OudIonische, Dorische en Toskaansche zuilen is
d. abacus een zuivere rechthoek; bij d.NieuwIonische, Corinthische on Romeinsche zuilen
heeft the ingebogen zijden on afgestompte
hoeken.
Abaddon is d. Hebr. benaming v. d. angel
des afgronds, Openb. IX :11; (1. Grieksche
naam wordt daar gezegd to zijn Apollyon
(1/11012.6aw). In 't boek Job bed. het schimmenr7c, bij d. oude rabbijnen
Abadieten zijn drie Moorsche vorsten,
die v. 1043 tot 1091 over Sevilla geregeerd
hebben. Abad kadi v. Sevilla, maakte zich
onafhank. V. 't rjjk v. Cordova; Abad III
werd door kon. JOESSOEF v. Marokko overwonnen on gevankelijk naar Afrika gevoerd.
Abae, oud-Grieks. stad, lag in 't N.-0. v.
Phocis, had een tempel, aan Apollo gewild en
een beroemd orakel. In d. Phocischen oorlog
was Abae d. eenige stad, die geen deal nam
a. d. verwoesting v. Delphi; d. Boeoti6rs verwoestten d. Apollo-tempel, waarvan nog alleen
d. grondslagen to zien
Abafi (LuDwIG), een geleerd boekhandelaar
to Buda-Pesth, is geb. 11 Febr. 1841 to NagyJecsa, schreef versch. philolog. geschriften,
redigeert twee letterk. maandschriften on is
2e voorz. v. d. vereen. voor d. boekhandel.
Abailard of Abeiilard (PETER) was door
zijn verstand, kennis, godgeleerdheid, invloed
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op d. wijsbegeerte en ook door zijn bijzondere lotgevallen een der merkwaardigste
mannen v. zijn tijd. Hij was d. zoon v.
Berenger en geb. in 1079, nabij Nantes, in
't vlek Palais, waarvan zijn vader bezitter
was. Ten einde zijn zucht naar wetenschap meer te kunnen bevredigen, stond hij
a. zijn broeders het recht v. eerstgeboorte
at In zijn jeugd legde hij zich bijzonder op
d. redeneerkunde toe, omdat d. toenmalige
schoolsche wijsgeeren toen meer en meer
meenden, dat men d. kennis der waarheid
naderkwam, naarmate men met meer nauwgezetheid a. d. logische wetten v. 't denken
voldeed. Destijds was to Parijs een school v.
Wilh. De Champeaux, die algemeen vermaard
was. Abailard ging diens onderwijs genieten,
maar d. leerling overtrof d. meester verre.
Abailard kreeg er vele vijanden, van wie De
Champeaux d. ergste was, zoodat Abailard
Parijs verliet en eerst naar Melun en later
naar Corbeil ging, waar hij bewonderd maar
ook gehaat werd. Zijn verzwakte gezondheid
bewoog hem naar 't ouderlijk huis terug to
keeren. Nadat hij zich daar vlijtig geoefend
had, bezadigder en voorzichtiger was geworden en zijn gezondheid geheel hersteld was,
ging hij ten tweeden male naar Parijs. her
verzoende hij zich met zijn vijanden on
stichtte hij een school die spoedig tot hoogen
bloei kwam on groote vermaardheid verwierf.
Onder zijne leerlingen, die later grooten roem
verwierven, waren paus Celestinus II, Petrus
Lombardus, Beringer, die later een werk to
zijner verdediging schreef, en Arnold Van
Brescia.
Zijn verblijf to Parijs gaf aanleiding tot d.
lotgevallen, die hem, meer dan zijn talenten,
een duurzame plaats in d. geschiedenis hebben
verschaft. Hij kwam, 38 jaar oud, in kennis
met Fulbertt kanimnik to Parijs, die d. wetenschappelijke opleiding v. zijn nicht en pupil,
d. schoone 17-jarige Heloise , aan Abailard
opdroeg. Hij sloeg Abailard het verblijf in
zip huis voor, onder voorwaarde, dat Heloise
hiervoor diens bijzondere leerling zou zijn.
Dit aanbod werd aangenomen, en Abailard
verkreeg met Heloise in het huis van den
oom volkomen vrijheid om zoo to leven als
zi,j tot d. studien meenden noodig te zijn.
Het gevolg hiervan was, dat Abailard verliefd werd en Heloise die liefde beantwoordde.
Sedert werd d. wetenschap a. d. liefde geofferd, en het minnedicht door hem met geestdrift en gelukkig beoefend. Toen d. schoone
liederen, door Abailard gedicht, onder 't oog
v. Fulbert kwamen, poogde doze de verliefden
v. elkander to scheidenaar to laat. Abailard
bracht HeloIse naar Bretagne,
B
waar zij hem
een zoon schonk, en hij met haar, onder
toestemming v. Fulbert, een geheim huwelijk
aanging. Om onbekende redenenkeerde Heloise
later tot haren oom terug, en verloochende,
uit al te groote kieschheid, haar huwelijk.
Uit vrees voor d. mishandelingen, die zij v.
haar oom to wachten had, deed Abailard
haar in een klooster opnemen. Uit gramschap
hierover en uit vrees dat d. verbintenis der
gelieven op nieuw zou bevestigd worden, liet
Fulbert Abailard met geweld, in het geheim,
afschuwelijk verminken. Diep ter neder gebogen door deze mishandeling. werd Abailard
monnik in d. abdij v. s. Denis en HeloIse non
to Argenteuil. In d. abdij poogde Abailard d.
beoefening der godgeleerde en wijsgeerige wetenschappen weder op to vatten, maar een door
hem bekend gemaakt gevoelen aangaande d.
leer der Drieeenheid werd op een kerkver-
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gadering te Soissons als kettersch veroordeeld.
Ten gevolge daarvan was 't voor hem in d.
abdij to s. Denis niet Langer uit to houden.
Hij het in d. nabijheid v. Nogert a. d. Seine
een kapel bouwen, die hij d. Paracleet no emde ,
ter woning voor H
elolse en hare religieuzen,
en hij werd benoemd tot abt v. s. Gildas de
Reys. Treurig was daar zijn verblijf. Eenerzijds had hij to worstelen met zijn nooit verflauwde liefde, anderszijds met den haat der
monniken. Op hun aanstoken werd hij in
1140 door d. Paus tot kerkerstraf veroordeeld, maar 't gelukte a. d. abt v. Clugny,
Peter d. Eerwaardige, hem met zijne vijanden
to verzoenen. In 1142, dus 63 jaar oud, stierf
hij als monnik in d. abdij v. s. Marcel bij
Chalons a. d. Seine, door zijne vrienden betreurd en geacht als een navolgenswaardig
voorbeeld van kloosterlijke ingetogenheid.
Heloise begeerde en verkreeg zijn overschot,
dat zij in d. kapel Paracleet liet begraven;
zij overleefde hem 20 jaar en werd op haar
verlangen naast hem in 't graf geborgeR.
Als wijsgeer was Abailard d. eerste v. zijn
tijd, die hem echter niet begreep, en niet in
staat was hem to waardeeren. — Geheel in
strijd met 't beginsel, dat d. Kerk huldigde,
volgens 'twelk 't gelooven diende om to begrijpen, dat daarom a. 't denken moest voorafgaan, nam hij in zijne wijsbegeerte tot
beginsel aan, dat 't begrijpen dienen moest
om to kunnen gelooven. Zijn tijdgenooten
konden d. gevolgen niet berekenen, die dat
beginsel voor d. Kerk en d. wetenschap zou
hebben, schoon hij die in hare uitgestrektheid
schijnt to hebben voorzien. Hij bestreed ook
't gevoelen der Nominalisten (zie dat art.)
tegen Johannes Rosulinus en ontwikkelde
daarbij gevoelens, die a. d. scholastieke wijsbegeerte een bepaalde richting gaven, on zelfs
in onzen tijd nog belangrijk zijn. Ook als
redenaar had hij groote verdiensten. Hiertoe
had hij zich gevormd door 't lezen v. d.
schriften v. Cicero. Minder zeker is het, in
hoeverre hem d. oude Grieksche wijsgeeren
en dichters bekend waren.
Abailard is steeds 't voorwerp v. belangstoning v. wijsgeeren, dichters, romanschrijvers en geschiedschrijvers geweest. Franc.
Amboise heeft zijn Latijnsche schriften en
brieven verzameld, die door Duchesne in 1616
to Parijs zijn uitgegeven. Beringthon heeft in
1787 een werk uitgegeven, onder den titel
History of Abilard and Heloise", dat in 't
ioogd. is vertaald. Teszler schreef in 1806:
„Abailard en Heloise", een boek dat altijd
met genoegen zal gelezen worden; Turlot in
1822: ,?Abailard to Heloise, avec un apercu du
12e siecle compare avec le siècle actuel". Beroemd zijn d. dichterlijke brieven V. d. Eng.
dichter Pope, door Tollens in Nederl. verzen
overgebracht. In 1808 werd het overschot v.
d. beroemden man en v. zijn geliefde opgegraven on naar 't museum der Fransche
akademie overgebracht. In 1828 werd op het
Parijsche kerkhof Pere-La-Chaise, eon tombe
gebouwd, waarin 't overschot der ongelukkige
gelieven neergelegd werd.
Aba_kans.k is een stad in Z.-Siberie a. d.
samenvloeiing v. d. Abakan met d. Jenisel; er
is een fort, in 1707 door Peter d. Groote gebouwd en 2000 inw., waaronder vele bannelingen. 's Zomers is 't er zoo warm, dat er
meloenen in d. open lucht gekweekt worden,
maar 's winters is 't er zeer koud. Er zijn
graf heuvels uit zeer ouden tijd, waaruit urnen
met gouden sieraden gedolven zijn.
Abaliget is een Hongaarsch dorp in 't
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comitaat Baranya; men vindt daar een merkw.
druipsteengrot van een KM. lang en met verwonderlijke stalaktieten; maar om er in te
-komen moet men een gang door v. 38 M.
Sang, waarin 75 cM. water staat. Blijkbaar
heeft deze grot in d. steentijd tot menschenverblijf gediend.
Abandon is in het zeerecht d. afstand
v. schip of lading door d. verzekerde tegen
-ontvangst v. d. verzekeringsom. d. Wetten
der zeevarende nation loopen in dit opzicht
seer uiteen. Bijna overal heeft de verzekerde
vrije keus tuns. abandon en averijvergoeding,
d. i. ontvangst v. 't getaxeerd bedrag der
schade, maar er kunnen daarbij zeer ingewikkelde gevallen voorkomen : door een zeeramp kan d. lading zoo beschadigd wezen,
dat die nagenoeg geen waarde heeft; d.
zeereis wordt soms gestaakt omdat d. voortzetting schadelijk zou zijn; het bergloon der
lading kan te hoog wezen; d. waarde v. 't
geborgene kan minder zijn dan d. vracht; d.
schade kan grootor zijn dan d. halve waarde
der verzekerde goederen ; het schip of d.
lading kan door d. vijand genomen of aangehouden of onder embargo gelegd worden.
Het recht v. abandon verjaart v. drie tot
zeven maanden, volgens de versch. staatswetten en d. grootte der reisroute.
Abano, een stadje a. d. spoorweg v. Bologna
mar Padua, met 3000 inw., heeft beroemde
warme baden (82° 4 86° C.); d. oude Romeinen
gebruikten ze reeds.
Abano (PETRI'S DE), in 1250 te Abano, nabij
Padua, geb., was beroemd om zijn gelaatkunde,
-scheikunde, wiskunde en astrologie. Van tooverij beschuldigd, werd hij ter dood veroordeeld
en, veer d. voltrekking v. 't vonnis gestorven
zijnde, in beeltenis verbrand. Hij leefde te
Bologna als geneesheer en verwierf zich
daardoor veler achting en grooten rijkdom;
hij schreef een „conciliator" der onderscheidene
geneeskundige gevoelens en kreeg daardoor
d. bijnaam v. conciliator.
Abatucci is een Korsikaansch geslacht,
waaruit in d. laatste anderhalve eeuw veel
beroemde krijgs- en staatslieden gesproten
zijn. GIACOMO A., geb. 1726, streed voor Frankrijk en verdedigde als veldmaarschalk zijn
eiland tegen Paoli en d. Engelschen. Zinn zoon
JEAN CHARLES A., geb. 1770, was onder Pichegru
brigade-chef bij 't leger, dat in 1794 Holland
bedreigde en sneuvelde in 1796 als divisiegeneraal bij Himingen. Een kleinzoon v.
GIACOMO A., in 1791 te Zokava op Korsika
geb., was rechtsgel. en na 1830 afgevaardigde
in d. Fr. volksvertegenwoordiging. Hij bevorderde uit alle macht d. verheffing v. Lodew_ijk
Napoleon tot president der Fr. republ.
ij
werd in 1852 groot-zegelbewaarder, min. v.
justitie en lid v. d. Senaat. Hij stierf in 1857;
zijn eerste en derde zoon bekleedden aanzienl.
staatsbetrekk.; zijn tweede zoon bracht het
in 1871 tot divisie-generaal en overleed in
1878 te Nancy.
Abaujvar is een comitaat in Hongarije,
53 vierk. geogr. m. groot met ± 170 000 bew.,
die voor 2/3 Magyaren en voor d. grootste
helft R. Kath. zijn. d. Hoofdstad heet Kaschan ;
d. riv. Hemath maakt het tot een vruchtbaar
land met bosschen, wijngaarden, bouw- en
weilanden.
Abbadie (JAcquEs), protestantsch godgeleerde, werd in 1657 te Nay in Beam geb., en
verwierf te Sedan d. rang v. doctor in d.
godgel. Na een reis door Duitschland en Holland werd hij pred. bij d. Fr. gem. to Berlijn;
vervolgens vergezelde hij d. maarschalk v.
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Schomberg naar Engeland en Ierland, werd
na diens dood in 1699 pred. bij d. Fr. gem. te
Londen, en stierf in 1727. Hij heeft eene
menigte godgel., geschiedk., wijsg. en staatk.
werken geschreven. Onder d. laatste verdient
opmerking zijn „Defense d. la nation Britannique", bij gelegenheid der omwent. in 1688,
en onder d. eerste zijn „Traite d. in religion
Chretienne" en „d. la divinite d. Jesus Christ."
Er bestaan verschillende uitgaven zijner werken en in 't Nederl. bezitten wij zijne „Waarheit v. d. Christelijken godsdienst" (Amst.
1731); „Kunst om zich zelven to kennen of
zedekunde" (Amst. 1700); „Triompherende godsdienst" (Amst. 1726).
Abbadie (ANTOINE en ARNOULD MICHEL D'),
twee broeders, geb. Ieren doch genaturaliseerd in Frankrijk, bekend geworden door
hunne reizen in Abessinie. In Maart 1838
kwamen zij 't eerst in Abessinie aan om,
gelijk zij opgaven, op eigen kosten daar d.
taal en d. menschenrassen wetenschappelijk
na te gaan. d. Engelsche reizigers en d. zendelingen noemden hen echter agenten der
Fransche regeering, die een politiek godsdienstig doel hadden, en beschuldigden he n
aanleiding te hebben gegeven tot d. uitzetting der Luthersche zendelingen uit 't land
v. Adoa. In 1839 waren beide broeders wed er
in Kairo, doch keerden spoedig naar Abessinie terug, dat zij in alle richtingen doorkruisten; .ARNOULD bracht in 1853 nog een jaar
in Abessinie door. Zij deelden v. 1859 tot
1873 in belangrijke werken en in Fransche
tijdschriften d. uitkomsten mede hunner navorschingen op 't gebied v. volkenk. en natuurl. gesch.
Abbas. Onder d. Oosterlingen v. dezen
naam is beroemd d. oom v. Mohammed; eerst
was hij diens vijand, doch na diens zege bij
Bedr zijn apostel en veldheer. Hij heeft door
't overhalen v. d. Koraisjieten veel toegebracht tot d. opgang v. Mohammeds leer, en
stierf in 652.
Abbas-lIfirza, geb. 1783, tweede zoon en
vermoedelijk opvolger v. d. Perzischen Sjach
FEZ - ALI, voerde twee ongelukkige oorlogen
tegen Rusland (in 1811 en 1826), waardoor
Perz. Kaukasie en Armenia a. Rusland kwamen.
Hij overleed op een expeditie tegen Herat in
1833, maar zijn zoon Mohamed werd in 1834
sjach v. Perzie.
Abbas-Pasja, onderkoning v. Egypte,
werd in 1813 to Jedda, in Arabie, geb. Hij
was d. zoon v. Joessoef-Bei, d. oucisten zoon
v. Mehemed-Ali, bij zijne eerste gemalin
Amina. In 1848, terwijl Abbas zich op reis
naar Mekka beyond, stierf zijn oom IbrahimPasja, die door d. Porte als opvolger v. Mehemed erkend was, en daarop werd hij door
d. Divan v. Alexandria tot wettig e,rfgenaam
v. d. troon uitgeroepen. In Nov. kwam hij to
Kairo en in Dec. to Alexandria aan; hij werd
overal met toejuiching ingehaald, wijl zijne
menschlievendheid het land eene zachtere
regeering voorspelde dan die zijner beide
voorgangers geweest was. Hij was rechtvaardig en grootmoedig doch slecht onderwezen. Hij verminderde het slecht bezoldigd
leger v. 30 000 man op 9000, schafte d. hoofdelijke belasting af, voerde bezuinigingen in en
vernietigde het monopolie der Turksche kooplieden in d. handel op Abessinie en Soedan.
In Jan. 1849 naar Konstantinopel gereisd,
werd hij door d. Sultan pls onderkoning erkend. Na dien tijd veranderde hij v. richting,
stuitte d. beschaving, verjoeg d. Europeanen,
hielp d. Sultan in d. Krim-oorlog met 15 000
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raan, maar werd op 14 Jul. 1854 dood op een
divan gevonden.
Abbassiden zijn d. kalifen, die afstammen
v. Abbas. Zijn kleinzoon ABOEL verdrong d.
.0mmyaden uit Bagdad, en diens nakomelingen regeerden, ten getale v. 37, gedurende 524
jaar; d. laatste, MOTASEM, werd door d. Mongolen v. zijn rijk beroofd.
Abbate (NICOLO DELL') geb. 1512 te Modena,
-was d. eerste v. een beroemd schilders-geslacht,
dat tot 1630 in Frankrijk en Italie prachtige
fresco's heeft voortgebracht.
Abbazia is een dorp met 360 inw. a. d.
cuamero bij Fiume, een station v. d. Oostenr.
Zuider-spoorw. 't Wordt druk bezocht om d.
prachtige Jigging en d. sub-tropischen plantengroei.
AbbO was in Frankrijk d. titel v. geestelijken (meest jongere zonen v. adellijke familien) die hunne theologische studien volbracht
maar d. priesterwijding nog niet ontvangen
liadden. Zij dongen veelal naar een betrekk.
v. abb&commanditaire (wereldlijk bestuurder
eener abdij) waarvan d. Koning er 225 te
begeven had, die meestal rijke inkomsten
gaven en waarvan d. eigenlijke werkzaamheid
door d. prieur claustral werd verricht. Onder
d. laatste Bourbons waren d. abbe's in hun
zwart of violetkleurig gewaad, door hunne
beschaafde vormen en geletterde ontwikkeling, een eigenaardig sieraad der aanzienlijke
kringen.
Abbema (YDDE of Eno), zoon v. Sipke
Abbema, olderman te Sneek, en v. Renck
Baringa, was in• 1566 burgemeester te Sneek,
en een der verbonden edelen. Hij werd daarom
op 24 Aug. 1568 door Alva ingedaagd, om
nevens al d. overige Friesche verbonden
edelen naar Antwerpen te komen om zich
daar binnen dertig dagen te verdedigen. Hij
gaf a. dit bevel geen gehoor, bleef in Friesland, voegde zich in 1572 openlijk bij d. Geuzen, en nam deel a. een toeleg, om Leeuwarden a. 's Prinsen ztjde to brengen.
Abbeakoeta is een negerstad, in 't landSchap Yoroeba a. d. Kust v. Guinea, eerst na
1830 ontstaan, die nu reeds 130 000 inw. telt,
ineest lieden, die zich a. d. wreedheid der
koningen v. Dahomey onttrekken. In 1848
sloegen zij, aangevoerd door een Amerik. zendeling, een aanval v. d. Koning v. Dahomey
glansrijk af. Zij drijven uitgebr. handel in
palm-olie.
Abbeville (Abbatis villa), stad in 't Fr.
dep. v. d. Somme, a. d. rivier v. dezen naam,
tot a. d. Fr. revolutie hoofdstad v. 't graafschap Ponthieu in Picardie; thans hoofdpl.
v. een arrondissement, dat 28 vierk. mijl
groot is en ruim 130 000 bew. telt. d. Stad
zelve, met ruim 20 000 inw. drijft veel handel
in graan, hennep, vlas en olio; er zijn eenige
fabrieken, die laken en andere manufacturen
vervaardigen. Met hoogwater kunnen groote
zeeschepen d. stad bereiken, die vijf mijlen
binnenslands ligt. In d. nabijheid worden
raerkwaardige overblijfselen v. dieren en gereedschappen uit het steentijdperk gevonden.
Abbiate-grasso is een stad met 10 000
inw. a. 't Naviglio-grande en a. d. spoorw. v.
Milaan naar Mortara.
Abbo Van Fleury was een gel. Fr. geestelijke uit d. tweede helft der tiende eeuw.
Aartsbisschop Oswald v. York ontbood hem.
in 985 naar Engeland, om d. daar in verval geraakte wetenschap te doen herleven. Later
keerde hij naar Frankrijk terug. Hier word
hij abt v. Fleury, waar hij zijn eerste opvoeding verworven had. Hij verzette zich krachtig
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tegen d. vervreemding der kloostergoederen,
en poogde het a. d. abdij v. Fleury onderworpen klooster Reole to hervormen. Bij die
gelegenheid werd hij in een gevecht tuns.
Gascogners en Franschen door een lanssteek
gewond, waaraan hij 18 Nov. 1004 stierf.
Onder zijne schriften behooren : „Canones"
(bij Mabillon : „Vetera Analecta", Paris, 1723)
„Korte geschiedenis der pausen, v. Petrus;
tot Gregorius II" („Epitome vitas Romanorum Pontificum") die grootendeels uit d. geschiedenis der pausen v. Anastasius .Bibliothecarius getrokken, en door Busacus (Mogunt.
1662) op nieuw is uitgegeven, en zijne verdedigingschriften voor 't klooster Fleury tegen
bisschop Arnulf v. Orleans, a. kon. Hugo Capet
opgedragen. Het laatste werk is met een
aantal brieven, waaronder velen a. paus Gregorius V, door Cl. Pelletier (Paris, 1687) in
druk gegeven. Zijn geschriften v. minder belang vindt men in d. werken der Fransche
Benedictijnen. Een uitgaaf v. al ztjne werken
ontbreekt nog. Zie Ampere, Hist. Mt. d. la
France" (Paris, 1840, t. III, p. 294).
Abbot (HENRY), geb. 23 Aug. 1831 te Beverly
in Massachusetts, ingenieur, bouwde v. 1854
tot 1857 made a. d. Great-Pacific-spoorw.,
schreef in 1861 „Physics and hydraulics of the
Mississippi-river", en werd eindeljjk geplaatst
a. 't hoofd der torpedo-school.
Abbotsfort is 't beroemde buitenverblijf
v. d. dichter Walter Scott, in 't Schotsche
graafs. Selkirk, a. d. riv. d. Tweed, vroeger
een klooster. Het ligt in d. nabijheid v. Melrose, Selkirk on Galashields. Walter Scott
kocht het verouderde huis in 1811 en herschiep 't langzamerhand tot een vorstelijk
verblijf, met theerlijke parken on een groote
boekerij met vele oudheden on schilderijen.
Na 't overlijden zijner weduwe verviel 't goed
a. d. eenigen kleinzoon des dichters, Walter
Scott Lockhart, d. zoon v. d. voormaligen uitgever der „Quarterly Review". Thans is 't in
't bezit v. Scotts achterkleind. M.-M. HopeScott, in 1873 geh. m. J. C. Maxwell, een zoon
v. lord ferries.
Abbreviatoren heeten d. schrisivers in d.
pauselijke kanselarij. d. Uitvaardigmg der besluiten, die in 't consistorium der kardinalen
genomen zijn, wordt door d. kardinaal-vicekanselier a. d. abbreviatoren opgedragen. Zij
moeten d. concepten tot d. brieven ontwerpen,
d. goedgekeurde overschrijven, in 't register
opteekenen en ze nog eenmaal a. 't oordeel v.
d. kanselarij-directie onderwerpen. Er zijn 72
zulke abbreviatoren, in drie collegian verdeeld; d. geestelijke abbreviatoren, waarvan
eenigen d. titel v. examinatores voeren, zijn
hooger dan d. wereldlijke.
Abbreviatuur is een verkorte schrijfwijs
om tijd en plaats to winnen. Bij d. oude Romeinen was die zeer in gebruik. Syllaben, woorden
en zelfs geheele stellingen schreven zij, om
to bekorten, met bijzonder daartoe uitgedachte
teekens. Daze teekens warden Siglae Tironianae genoemd naar Tullius Tiro, een vrijgelaten
slant v. Cicero, v. wien gezegd werd, dat hij
1100 zulke teekens had uitgevonden. Zulk
schrijven noemt men tachygraphie, niet to
verwarren met d. meer on meer verbreid
wordende stenographie (zie dat art.). Een goed
stelsel v. verkortingen, dat door d. schrijver
gemakkelijk wordt toegepast on bij d. lezer
geen bezwaar of verwarring verwekt, vereenvoudigt zeer d. tack v. hen, die veel aanteekeningen, brieven e. d. g. hebben to lezen of
to schrijven. Oog en hand wordt veel bespaard.
Vooral in 't notenschrift wordt daarom v. een
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aanval algem. aangenomen abbreviaturen gebruik gemaakt. Tot d. abbreviaturen rekenden
d. oude Romeinen ook nog 't geheimschrift,
waartoe men Of a. d. letters eene andere dan
d. gewone beteekenis gaf, Of v. willekeurige
teekens gebruik maakte. — Het woord abbreviatuur gebruikt men in d. logika, om er een
ingekorte sluitrede of syllogismus, d. i. zulk
een waarin niet al d. praemissen zijn opgegeven (zie aldaar), male a. to duiden, en
't beteekent dan hetzelfde als enthymema
(zie aldaar).
Abbt (THoMAs), 25 Nov. 1738 to Ulm gab.,
bezocht, na daartoe op 't gymnasium zijner
geboortestad voorbereid to zijn, in 1756 d.
universiteit te Halle, om naar d. wensch zijner
ouders, d. godgel. to beoefenen; doch hij legde
zich meer op d. wisk., d. nieuwere talon en
d. aesthetika toe, zoodat hij, na in 1758 d. rang
v. magister verworven on eenigen tijd openb.
voorlez. gehouden to hebben, in 1760 tot buitengew. hoogl. in d. wijsbeg. to Frankfort a.
d. Oder, en in 1761 als gew. hoogl. in d. wisk.
to Rinteln beroepen werd. Voor hij daze betrekking aanvaardde, vertoefde hij eenigen
tijd to Berlijn, on knoopte daar letterk. betrekkingen a. met Mendelsohn en Nicolal.
Gedurende zijn verblijf to Rinteln schreef hij
Ueber d. Tod fur das Vaterland" en „Vom
Verdienste". Welhaast legde hij zijn ambt
neder, sloeg 't beroep naar Halle en Marburg
af, en legde hij zich op d. rechtsgel. toe; hij
ondernam een reis door Duitschland, Zwitserland en een deal v. Frankrijk, en kwam
in 1765 in kennis met graaf Wilhelm von
Schaumburg-Lippe die, ingenomen met zijne
buitengewone talenten, hem tot regeeringsen consistorial-raad verhief en in zijn dienst
gebruikte. In d. hofplaats Buckeburg hield
Abbt zich ook met literarischen arbeid bezig;
zijn schriften hadden grooten invloed op d.
beschaving v. h. Duitsche proza, en bij langer
leven was 14 een sieraad der Duitsche letterk.
geworden, maar hij stierf reeds op 3 Nov. 1766.
Zijn werken zijn door d. boekhand. Nicolal
to Berlijn, 1768-1781, in 6 din. uitgegeven.
Abchasie is een bergland, door d. krUgshafte Abchasen bewoond. Het ligt tuss. 42°
en 44° N.B. en grenst ten N. a. d. Kaukasus,
ten W. en Z. a. d. Zwarte zee en ten 0. a.
Mingreli6. Het N. bestaat uit steile bergtoppen, met altijdblijvende sneeuw bedekt; op d.
Z. afhelling zijn grasvlakten; d. rivieren zijn
bergstroomen, en loopen alle (bp. d. Galadsga
en d. Gagrynis) Z.-W.-waarts in d. Zwarte zee.
Het Z. is een vruchtbaar breed dal met veel
bosch, ooft en wijngaarden, maar door moerassen ongezond; a. d. mond ligt d. vesting
Soesjoen-Kale a. d. Zwarte zee met een reede,
waar groote schepen kort bij d. kust kunnen
ankeren. d. Bevolking, 144 000 Mohammedanen,
met veel Heidensche begrippen en gebruiken,
behoorde tot 1770 onder 't Turksche rijk, maar
na hardnekkig on herhaald verzet is thans
het kustland Russisch gebied en het binnenland onder een Abchasisch vorst, afhank. v.
Rusland. Nog in d. Russ.-Turks. oorlog v. 1877
en '78 voegden zich d. Abchasen bij d. Turken,
maw zij werden met Russ. geweld bedwongen.
d. Abchasen zijn verwant a., maar niet zoo
regelmatig v. gelaat en gestalte als d. Tsjerkessen, zij zijn bruin, mager, gespierd, fier en
gastvrij, maar woest, wraakzuchtig en bUgeloovig.
Abdallah bet. knecht Clods. Zoo heette d.
vader v. MOHAMMED d. profeet, en ook d. zoon
v. Abbas, die bij Zeb d. khalif Mirwan II
versloeg, al d. Onnnyaden orn 't leven bracht
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en d. dinastie der Abbasiden grondde. Nog
een ABDALLAH - BEN - YASIN was een Arabier r
die d. stammen v. N.-W. Afrika tot d. Islam
bekeerde, als geestelijk en wereldlijk op eerhoer door hen erkend werd en in 11.: a.
ABOE - BEKR - BEN - OMAR een gebied naliet, dat later het rijk Marokko werd.
Abd-el-Kader (EL HADSJI ABD-EL-KADERICILID-MAHIDDIN), afstammende uit een Maraboet-familie v. d. stam Haschim, werd in 1807
to Getna bij Maskara gab. Zijn vader, die in
1834 stierf, had, als een voor beilig gehouden
lVfaraboet, grooten invloed op zijn landgenooten, nam hem mode op zijn pelgrimstocht
naar Mekka (van daar zijn titel Hadsji, d. i.
Mahomedaan, die d. bedevaart naar Mekka
volbracht heeft) en deed hem in versch. wetenschappen onderwijzen. Toen d. Franschen
Algiers veroverd hadden, maakten d. Arabische stammen v. 't landschap Oran daarvan
gebruik om zich a. d. overheersching der
Turken to onttrekken. Abd-el-Kaders vader
verscheen a. hun hoofd voor Maskara en overwon d. Turksche bezetting; d. inw. boden
hem 't emirschap aan, doch hij wees doze
waardigheid af ten voordeele v. zijn jongsten
zoon, Abd-el-Kader, die sedert d. omwonende
stammen a. zich verbond of onderwierp.
Zijn eerste grootere onderneming was (3 en
4 Mei 1832) d. aanval op 't door d. Franschen
bezette Oran; daze mislukte echter. In 1833
bestormde en vernielde hij Arzef, on noodzaakte daarop gen. Desmichels tot eon verdrag. Dozen tijd v. wapenstilstand gebruikte
hij om d. stammen der vlakte Ceirat a. zich
to onderwerpen, waardoor hij ook opperhoofd
v. Miliana en i(edeah on door d. Arabieren
als sultan vereerd werd. Gen. Trezel heropende
d. oorlog tegen hem, doch werd a. d. Makta
geheel verslagen. v. Toen af werd d. oorlog
met afwisselend geluk gevoerd; d. Franschen
namen wel Maskara, doch konden het niet
behouden; sloegen wel d. Arabieren in verscheidene gevechten, doch wonnen niets dan
't slagveld en verloren veel yolks. Op 25 Apr.
1836 sloeg Abd-el-Kader gen. d' Arlanges a. d.
Tafna, en sleet d. wijkenden in; maar gen.
Bugeaud snelde met 4000 man ter hulp, bevrijdde d. ingesloten Franschen, en dwong
Abd-el-Kader tot een nadeelig vredesverdrag.
Daze organiseerde nu zijn land en leger en
vond zich in 1839 weder stark genoeg om d.
vrede te verbreken; dech d. gen. Bugeaud
versloeg hem herhaaldelijk en teen na d.
inneming v. Tekedemt en Maskara en na d.
verwoesting v. Saida d. meeste stammen der
Arabieren zich a. Frankrijk onderwierpen on
ook 't bergslot Tafrua, in Febr. 1842, d. Franschen in handen vial, week Abd - el - Kader naar
Marokko. Daar stookte hij d. Sultan tegen
Frankrijk op, doch d. slag bij Isly noodzaakte
d. Sultan Abd-el-Kader uit to drijven, die zich
nu tegen FrankrUk en Marokko beiden to
verdedigen had. Nog eOnmaal behaalde Abdel-Kader een overwinning (14 Juni 1847), maar
teen hij trachtte over d. grenzen v. Algeri6
naar 't Z. door to slaan, vond hij overal d.
wag bezet, on teen hij ook d. bergpas v. Kerbens gesloten vond, gaf hij zich ontmoedigd
a. gen. Lamoriciere on d. Hortog v. Aumale
over (22 Dec. 1847). Hij word, in spijt der
belofte hem gedaan, dat hij naar Egypte of
Palestina zou vervoerd worden, gevankelijk
naar Toulon gebracht, en als krijgsgevangene
to Pau en to Amboise bewaakt. In 1852
schonk d. president Lodewijk Napoleon hem
d. vrijheid on een jaargeld v. 100 000 fcs. Hij
vestigde zich eerst to Broessa in Klein-Azi6,
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.en toen dit in 1855 door aardbeving geteisterd
werd, to Damaskus in Syri8, waar hij in 1882
.overleed.
Abdera was een stad in Thraci8 (ten N.-0.
v. 't Balkan-schiereil.), geboorteplaats der
wijsgeeren Demokritus, Anaxarchus en Protagoras. d. Inw. v. Abdera waren bij hunne
tUdgenooten berucht om hunne dwaasheden
'en epidemischen waanzin, waarom d. naam
v. Abderiet als schimpwoord gebezigd werd.
Zie hierover Lucianus in zijn verhandeling
over 't schrijven der geschiedenis en Wieland
in ztjne „Abderieten".
Abderrahman

(ABD-OER-RAHMAN-BEN-AB-

stadhouder v. d. khalif
Yezid in Spanje, beproefde Frankrijk a. d.
macht der Arabieren to onderwerpen. Met een
talrijk leger trok hij in 731 over d. Pyrene8n,
Garonne en Dordogne en vernielde 't leger v.
d. hertog Eudes v. Aquitanie. d. Overwinnaars
verbreidden zich over 't land tot in Bourgondi8; eenige Frankische grooten onderwierpen zich en Z.-Frankrijk scheen reeds
voor 't Christendom verloren•, maar Karel
_Martel, major-domus (groot hofmeester) v. d.
•onbeduidenden Frankischen koning (roi faineant), kwam hertog Eudes to hulp, trok over
d. Loire en leverde a. 't hoofd der Austrasigrs,
.Bourgondi8rs en Neustri8rs in Oct. 732, in d.
vlakte tuss. Poitiers en Tours een veldslag,
die zeven dagen duurde. Eindelijk werd het
_Arabische leger geheel geslagen on sneuvelde
Abderrahman.
Een latere ABDERRAHMAN was sultan v.
liarokko v. 1822 tot 1859. Hij poogde zich to
verrijken door handelsmonopolie, tolheffing
'en zeeroof, maar kwam daardoor in botsing
met Oostenrijk, dat hem in 1828 door 't bombardeeren zUner havenplaatsen tot zijn plicht
bracht; met Spanje, dat hem in 1844 dwong
ieenig grondgebied bij Ceuta of to staan, en
met Frankrijk, dat door d. Prins v. Joinville
Mogador on Tanger liet beschieten on d. Marokkaa.nsche ruiterscharen door gen. Bugeaud
bij Isly liet vernielen (1844).
Abdicatie bet. afstand v. een recht of
waardigheid, meer bepaald afstand v. d. Croon.
in d. Oude en Middel-geschied. komt daze
weinig voor, maar 't voorbeeld v. Karel V
(in 1555) is gevolgd door velen, bijv. door
_koningin Christina v. Zweden in 1654, Augustus v. Polen in 1707, Lodewijk Bonaparte,
Ironing v. Holland, in 1810 keizer Napoleon
in 1814 on '15, kon. Willem Ider Nederlanden
in 1840, keizer Ferdinand v. Oostenrijk in 1848,
_kon. Karel-Albert v. Sardini8 in 1849 en kon.
Milan v. Servi8 in 1889.
Abdij is d. naam v. eon veelal groot geestela gesticht, dat door een abt of abdis be:stuurd wordt. Daze titel was voornam. in
,gebruik bij d. Cisterciensers, Praemonstraten4sers, Bernhardijnen, Feuillanten, Trappisten,
Benedictijner-nonnen en wereldlUke Kano,nessen. BU d. Karthuizers, Dommikanen en
Karmelieten heat 't hoofd v. een klooster
bij d. Franciskanen meestal guardiaan,
bij d. Jeztlieten rector. In d. eerste eeuwen v.
t kloosterleven kozen d. kloosterlingen zelf
abt, welke keus dan d. goedkeuring en
.bekrac'htiging v. d. bisschop vereischte. Toen
door vrome schenkingen en nalatenschappen
vele abdijen groote inkomsten kregen, sloop
het misbruik in, dat d. vorsten 't recht v.
.benoeming v. d. abt of abdis a. zich trokken,
on met zulk eon benoeming hunne gunsteaingen, wereldlijke personen, begunstigden of
.00k wel zichzelf bedeelden. Zoo was bijv.
Hugo Capet abt v. s. Denis. V. d. 10e tot d.
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16e eeuw bestonden in ons Vaderland zeer
veel, voor een deel zeer rijke t abdijen, bijv.
in Friesland : Klaarkamp, Luidingakerk on
Bloemkamp, waarvan d. abten (door d. vele
uithoven) rijk on machtig waren; in Gelderland: Abdinkhof,. Bielhem of Bethlem; v.
Augustijner monniken bij Doetichem; Elten,
v. adellijke kanonessen, vroeger onder Zutfen,
naderhand onder Klee f behoorende,• Marionweerd, v. Praemonstratenzer monniken, tuss.
Tiel, Buren en Kuilenburg ; in Holland: Bern,
V. Praemonstratenzer monniken, a. d. Maas bij
Heusden; Egmond, eerst een nonnenklooster,
daarna een abdij v. BenedictUner monniken
bij Alkmaar; Koningsveld, V. edele jonkvrouwen, a. d. Schie bij Delft; Leeuwenhorst, voor
adellUke nonnen, een uur v. RUnsburg; Loosduinen, v. nonnen der Cistercienser-orde;
Maritinkroon bij Heusden, voor monniken v.
d. Cistercienser-orde; . Onzer Lieve Vrouwenberg, buiten IJselstein. Brandt berekent, dat
er tuss. 1100 en 1200 in Nederland meer dan
66 abdijen gesticht zijn.
Abd-oel-Asis, d. 32e sultan (padidsja) v.
't Turksche rijk_ volgde 25 Juni 1861 zijn
broader Abd-oel-Medsjid op. Hij zocht eerst
d. roam v. zijn huis to herstellen door militaire toerustingen, en vond d. daartoe noodie
geldsommen in leeningen tegen buitensporig
hooge renten. HU bracht in 1863 met Foeadpasja en acht schepen a. d. Onderkon. v. Egypte
en in 1867 d. ParUsche wereldtentoonstelling
een bezoek; Wilde daarna Turkije tot een
Westerschen staat hervormen; richtte daartoe
een staatsraad op, waarin 34 Mohammedanen
en 16 Christenen zitting hadden, en opende
dien in 1868 met een troonrede, die 't beste
deed verwachten; maar hij miste d. energie
en bekwaamheid om d. hervormingen door to
zetten•, d. verkwistingen v. zijn hof en harem
verslonden onnoemelijke sommen, en op 6 Oct.
1875 bepaalde hij, dat voortaan slechts d. helft
v. d. rente der staatsschuld zou betaald worden. Paleis-intriges en oploopen v. 't gepeupel brachten hem eindelijk ten val. MEDSJIDS
oudste zoon MOERAD werd door d. ministers
tot sultan verheven en ASIS naar 't paleis
Tsjeragan gevoerd, waar men hem twee dagen
later dood vond met geopende polsaderen
(4 Juni 1876).
Abd-oel-Hamid II d. 34e sultan v. Turkije, volgde op 31 Aug. 1876. zljn ouderen broeder MOERAD V, die krankzinnig verklaard werd,
op. AanvankelUk liet hij zich leiden door 't
hoofd der herVOrMillgSpartt . MIDHAD-PASJA,
die echter in 1881 naar Ara AS werd verbannen. Het Turksche rijk geraakte zijne ontbinding nabij door d. ongelukkigen oorlog tegen
Rusland (1877 on '78) die, niettegenstaande
d. dapperheid der Turken (vooral bij d. verdediging v. d. Shipka-pas) met d. vrede to
s. Stefano (3 Mrt. 1878) en 't congres v. Berlijn
(13 Jul. 1878) eindigde, waarbij voor Turkije
verloren ging : Cyprus a. Engeland, Bosnio a.
Oostenrijk, eon deel v. Thessalia a. Griekenland, Dobroedsja a. Rusland en geheel Boelgarije, dat een afzonderlijke staat werd. Sedert
wankelt HAMID II tuss. Russ., Oostenr. en Engelschen invloed.
Abd-oel-Latif, een Arabisch geleerde,
gob. in 1162 to Bagdad, was bekend met alle
toenmalige vakken v. wetenschap, was geneesheer to Jeruzalem, Aleppo, Damaskus
on Kalro en bevriend met d. Joodschen geleerde., Mozes Maimonides. Hij stierf in 1231,
op reis naar Mekka. Hij schreef 136 werken,
waarvan 't meest beroemd is d. beschrijving
v. Egypte. Zie White „Abdollatiphi historiae

ABD.
Aegypti compendium" (Oxf.' 1800); Silvestro d.
Sacy „Relation d. 1' Egypte" (Par. 1810);
G. Mousley, „Abdollatiphi vita" (Oxf. 1808).
Abdoel - Medsjid - Khan, d. 31e sultan v.
Turkije, geb. -23 Apr. 1823, zoon v. Mahmoed
II, volgde zijn plotseling overleden vader d.
1 Juli 1839 op. 't Rijk was toen in een gevaarlijken toestand; d. Turken waren bij Nisib
(24 Juni 1839) door het Egyptische lager onder
Ibrahim-pasja volkomen geslagen, en een
machtige partij wilde d. onderkon. v. Egypte,
Mehemed-Ali tot Chakan (Sultan) der beide
zeeen verheffen. Door d. tusschenkomst der
Europeesche hoven behield Abdoel-Medsjid d.
kroon en Egypte bleef leenroerig a. 't Turksche rijk. Hij vaardigde toen (3 Nov. 1839) d.
hattisjerif v. Gulhane uitl waarbij gelijkheid
voor d. wet v. alle nation en godsdiensten
werd toegezegd, en poogde Europeesche beschaving in te voeren, maar leed schipbreuk
op d. onwil der Oud-Turksche partij. Hij had
daarenboven te kampen met d. pogingen v.
Rusland en Oostenrijk, die zich een deel v. d.
nalatenschap v. d. „Zieken man" wilden toeeigenen, doorleefde al d. rampen v. d. Krimoorlog (1854-1856), sukkelde met een berooide
schatkist, met regeeringloosheid en hongersnood in Syria en Palestina, opstand v. Albania en Montenegro en kwijnde weg in 1861
(t 26 Juni).
Abd - oel - Moen2en (ABOE-MOHAMMED), een
pottebakkerszoon, geb. in 1101 in N.-W.-Afrika,
was d. grondlegger v. 't machtig geslacht der
ALMOHADEN. BEN-TOEMERT had een nieuwe
Mohammedaansche secte gesticht, die tot
hoofdzetel en heiligdom had Tinmal op d.
grens v. d. Sahara. ABD-OEL-MOEMEN, zijn vurigste leerling werd zijn habib (onderbevelhebber), volgde hem op, nam d. titel v. Khalif
aan, vestigde zich to Marokko, en was op
't punt Andalusia te vermeesteren, toen hij
stierf (1163).
Abeel, Zie Populier.
Abeele (ALBIJN VAN DEN), Vlaamsch letterkundige, geb. to s. Martens-Laathem bij Gent,
27 Aug. 1835, schreef d. geschied. v. zijn geboortepl. en v. d. stad Deinze en eenige
schetsen uit het volksleven, zooals ,Karel en.
Theresa"; „Het jaar Zestien"; „Uit het werkmansleven" en ,,Het hof ter Beken" (1873).
Abeil&rd, Zie Abailard.
Abeille (GASPARD), geb. in 1648 to Riez in
Provence, kwam zeer jong to Paris, waar hij
secretaris word v. d. maarschalk Luxemburg.
In 1704 word hij lid der Fransche academie
en vervolgens secretaris-generaal der provincie
Normandie. Hij schreef voor het tooneel:
„ArgOlie, refine d. Thessalia" (trag., gedrukt in
1676); „Coriolan" (dat 17maal vertoond word);
„Lyncee" ; „Hercule"; „Soliman. d. Beide laatste
gaf hij onder d. naam v. d. tooneelspeler La
Thuillerie in 't licht. Zijn corn. „Crispin bel
esprit" komt ook onder d. werken v. La Thuillerie voor. Sacy vergelijkt zijn beide opera's
„HOsione" on ,Arians", die evenmin als zijn
beide treurspelen „Silanus" on „La mort d.
Caton" zijn uitgegeven, bij d. bests v. Quineault.
Abeiren heat een Duitsche familie, die vele
geleerden telt. BERNHARD A. was onderwijzer
der zonen v. SCHILLER en later rector to Osnabrilck -' 1866. WILHELM A. was oudheidkundige,
bereisde on beschreef vooral Italie, t 1843.
HEINRICH A. was staatsman, nam deel a. belangrijke gezantschapsreizen, en word geheimraad voor Buitenlandsche zaken to s. Petersburg, t 1872. CHRISTIAN A. word in 1871 min.
v. Justitie in Saksen on v. 1873 tot '78 Saks.
gevolmachtigde bij d. Bondsraad.
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Abel (bet. nietigheid, vergankelijkheid)„
tweeds zoon v. Adam en Eva, wordt in Genesis
eon herder genoemd. Hij offerde van zijn vee,
aan God uit dankbare gezindheid on had zegen
op zijn arbeid. Wangunst ontstond hierover
bij zijn brooder RAIN, die zich daardoor eindelijk list vervooron tot broedermoord.
Abel, koning v. Denemarken, zoon v. Waldemar II, betwistte d. troon a. Erik, zijn
oudsten brooder, dien hij vervolgens a. een.
maaltijd liet vermoorden. d. Friezen stonden
tegen hem op en doodden hem in 1252, n. een
veldslag, waarin zijn leger werd vernield.
Abel (GASPAR), Luthersch predikant., geb.
in 1676, en gest. in 1763 to Westdorff, vervaardigde, behalve eenige histor. on oudheidk.
schriften, een vertaling der HeroIden v. Ovidius en der Satires v. Boileau in Duitsche
dichtmaat. Van FRED. GODFR. ABEL, die, na vijftig jaar als geneesheer gepraktiseerd to hebben,
in 1794 in tachtigjarigen ouderdom stierf, bestaat een Duitsche overzetting v. Juvenalis.
Abel (CH. FRED.), in 1716 to KOthen geb. on
in 1787 to London gestorven, was door zijn
vioolspel en als componist, ook in ons vaderland
Abel (JAK. FRIED. VON), geb. 9 Mei 1751 to
Vaihingen in Wurtemberg, overl. 7 Juli 1829,
was reeds op 21-jar. leeftijd hoogleeraar in d.
wijsbeg., laatstelijk generaal-super-intendant
in Wurtemberg. Hij schreef voornamelljk drie
wijsgeer. werken over 't geloof in God en in
onsterfelijkheid.
Abel (orro), geb. 22 Jan. 1824 to KlosterReichenbach in Wilrtemberg, overl. 28 Oct.
1854 to Lemberg, wijdde zijn leven a. d. beoefening der geschiedenis, werkte veal onder
d. invloed V. DAHLMANN on RANKE, verzamelde vele geschiedk. bronnen in Zwaben
voor d. „Monumenta historiae Germaniae" on
leverde een reeks v. kleine histor. schriften,
maar stierf, toen pas 't eerste deel v. zijn
hoofdwerk, een uitvoer. geschied. v. keizer
Frederik II, verschenen was.
Abel (NIELS HENDRIK) was een beroemd
Noorweegsch wiskundige, geb. 25 Aug. 1802,
in het stilt Christiansand, en overl. 6 April
1829 op 't ijzerwerk Froland bij Arendal in
Noorwegen. Hij had op staatskosten ParVs
en Berlijn bezocht. Hij was een braaf, perig
on bescheiden geleerde. d. Eerste wiskundigen
V. dien tijd, n.l. LEGENDRE en CRELLE, noomden hem een zeldzaam vernuft, zooals d.
natuur nauwelijks eons in een eeuw voortbrengt. Zijne werken, meest in 't Fransch
geschreven, zijn in twee deelen in 1839 te:
Christiania uitgeg.
Abela (J. F.), commandeur v. d. Malthezerorde, in 't laatst der 16e eeuw op dat
eiland gob., is als schrijver v. eon zeer zeldzaam work, „Malta illustrata", in 1647 uitgekomen, bekend. Het is door Seiner in 't Latijn
vertaald en in 't 15de deel v. d. „Thesaurus
antiq. Siciliae" v. Graevius to vinden.
Abelin (JOH. FILIP), to Straatsburg geb. on
omstr. 1646 gest., is moor onder d. naam v.
JOH. LUDW. GOTTFRIED bekend. Hij plaatste
dien naam echter alleen voor zijn „Tooneel
v. Europa", n 't Hoogd. geschreven, on voor
eenige deelen v. zijn „Mercurius Gallo-Belgicus". Hij gaf ook een beschrijv. v. Zweden
(Frankfort, 1632), in 't Hoogd. on eon „Histor.
kroniek v. 't begin der wereld tot 1619", on
een „Historia Antipodum" of beschrijv. v.
0. I. (ibid., 1635) ook in 't Hoogd. Zijn werken
zijn versierd met schoono platen v. lierian,
die ze nog grooter waarde geven.
Abelieten noemt d. kerkvader Augustinus

ABE.
een, waarschijnlijk v. d. Gnostieken afstammende, Christen-secte die, om d. erfzonde niet
door 't verwekken v. kinderen voort te planten, zich wel niet v. 't huwelijk, doch v. d.
bijslaap onthield, vreemde kinderen aannam
en naar hare grondregelen opvoedde. Zij bestond op 't eind der 4de eeuw onder d. landlieden in d. omtrek v. Hippo, in N.-Afrika,
en ontleende haren naam v. Abel, d. zoon v.
Adam, wig deze ongehuwd en kinderloos zou
gestorven zijn.
(Abelmoschzaad,
Abelmoschuskorrels
Hibiscuszaad, Muskuskorrels) zijn kleine, bruin.achtige, regelmatig gevormde, naar muskus
riekende zaa.dkorrels, die v. d. Hibiscus Abelmoschus, een in Oost-India en Arabi8 groeiende
heester, die tot d. fam. der 3/Ialvace8n behoort,
verkregen en ter bereiding v. geuren gebruikt
worden; vroeger bezigde men ze ook in d.
geneesk. d. Bast v. deze heester wordt ook
onder d. naam v. Jute in d. handel gebracht,
een vezelstof voor sterke weefsels, die echter
ook verkregen wordt v. corchorus textilis (fam.
der tiliaceen of linden) uit O. I.
Aben is een Semitisch woord, dat ook
aven, ben, ebn of ibn uitgesproken wordt, en
zoon beteekent. Men vindt dit woord als voorvoegsel v. veel namen v. Oosterschen oorsprong. Even als bij onze voorouders, toen
d. geslachtsnamen nog niet algemeen waren,
bestaat ook bij d. Oostersche volken 't gebruik, om ten einde misverstand te voorkomen, achter d. voornaam 's vaders naam te
voegen. Zoo onderscheidt zich JOESSOEF - BENliANASSE V. JOESSOEF - BEN - MOHAMMED.

Abenbitar, Zie Albeithar.
Abencerragen. d.Veete tusschen dit adellijk Moorsch geslacht, afstammend v. AbenCerrag, en dat der Zegris, en 't vermoorden
der Abencerragen in d. koninklijke burcht
Alhambra in Granada, onder d. regeering v.
Aboe-Hassan, d. voorlaatsten koning v. Granada (1446-1484), leverde het onderwerp voor
d. beroemde Spaansche Historia de las guerras
civiles de Granada" (Saragosa, 1595), waaruit
Chateaubriands „Les aventures du dernier des
Abencerrages" en d. tekst voor een opera v.
Cherubini geput zijn. Historische grondslag
schijnt a. dat verhaal te ontbreken, ten minste
bewaart daaromtrent Conde in zijn „Historia
de la domination de los Arabes en Espana
(3 dln., Madrid, 1829) het stilzwijgen.
Aben-Ezra (eigenlijk Abraham, zoon v.
R. Mayer Ben Ezra), een geleerd Spaansch
rabbijn uit d. eerste helft der 12e eeuw. Hij
legde zich -voornamelijk toe op d. verklaring
v. 't 0. T., en was tevens geneesheer, dichter,
taal- en sterrekundige. Hij reisde bijna gedurende geheel zijn leven; bezocht Engeland,
Frankrijk, Italia , Griekenland, en stierf op 't
eil. Rhodus. Een zijner beroemdste werken
heeft tot titel: pResjit sjokhmo" (Initium
sapientiae). Het is deels uit het Arabisch
vertaald, deels door hem zelf bewerkt.Vo .orts
bestaan v. hem commentarien op d. Talmoed.
Bomberg en Baxtorf verrijkten hunne uitgaven v. d. Hebreeuwschen tekst v. d. Bijbel
door zijne commentarien. Schoon Aben-Ezra
gewoonlijk in het bedorven Hebreeuwsch v.
zijn tijd schreef, was hem d. zuiver Hebreeuweche taal niet onbekend, blijkens zijn dichtstukjes, raadsels, gedachten en opschriften, in
d. voorrede zijner commentarien. Zijne tijdgenooten noemden hem d. Wijze, d. Verwonderlijke.
Aben-Humeyra, eigenlijk Ferdinand de
Valor, door d. Mooren, die tegen Flips II
waren opgestaan, tot koning v. Granada en
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Cordova verheven, veroorzaakte Spanje err
Filips II, dien hij doodelijk haatte, veel moeite..
Door een der zijnen verraden, werd hij in
1568 verworgd; maar met zijn dood eindigde
d. opstand der Mooren niet. Zijn uiteinde gal
Martinez de la Rosa aanleiding tot 't schrijven van 't drama „Aben-Humeyra".
Abensberg, stad in d. Regenkreits, distr..
Abensberg in Beieren, ligt a. d. riv. Abens (die
ongeveer een mijl ten Z. v. d. stad in d. Donau
valt), op 7 mijl. afstand v. Regensburg. d. Stad
heeft twee kerken, een hospitaal, een kasteeL
en ongev. 1900 inw. In d. omtrek vindt men
hop en gierst, een mineraalbad en eenige
ruinen. Abensberg is d. geboorteplaats v. d.
Beierschen geschiedk. Joh. Thurmaier, gezegd
Aventinus. Op 20 Apr. 1809 leverdeNapoleon
bier een geweldigen slag a. d. Oostenrijkers,.
die 12 kanonnen, 88 officieren en ongev. 7000
man verloren.
Aberavon, havenstad in 't graafschap.
Glamorgan in Wales, a. d. mond v. d. Avon
en d. golf v. Bristol, was tot 1850 een onbeduidende plaats, maar is door d. ontginning der
nabijgelegen kolen- en ijzermijnen aangegroeid
tot 15 000 inw.
Abercromby (SIR RALPH), geb. 1738 te.
Tullibodi in Schotland, was luitenant-generaalin d. veldtocht v. 1793 en 1794, in d. Oostenrijksche en Vereenigde Nederlanden, later
opperbevelhebber in Ierland en in 1799 hoofdofficier b. d. troepen v. d. hertog v. York,
die d. inval in N.-Holland deden. In 1801
voerde hij 't bevel over een Engelsch leger
v. 18 000 man, dat bij Aboekir in Egypte
landde; hij versloeg de Franschen, maar stierf
(27 Maart 1801) aan een dijwond, in d. slag bij
Alexandri8 bekomen.
Abercromby (JOHN), een beroemd Schotsch
geneesheer, schreef een werk over d. ziekten
der hersenen en van 't ruggemerg, en een
over die der maag en ingewanden. Hierin deelt
hij een schat v. waarnemingen en verslagen
v. lijkopeningen made.
Aberdeen is d. hoofdst. v. 't graafschap
Aberdeen. Dit gewest heeft op 92 vierk
geogr. mijl. 1/4 millioen bew. Er zijn bosschen
on mijnen en in 't Z. verheffen zich d. granietrotsen v. 't Grampian-gebergte tot 1400 M.
d. Stad Aberdeen, verdeeld in d. Oude en
Nieuwe stad, ligt a. d. N.-zee, a. d. mond v.
d. riv. d. Dee, waarover een schoone brug in een
enkelen boog van 44 M. gebouwd is. d. Mond
v. d. Dee vormt door een dam v. graniet v.
750 M. lang d. haven v. Aberdeen. d. Stad
heeft omstr. 110 000 inw. en veel buitenl. handel, aanzienl. brouwerijen en fabrieken, die
wollen en katoenen stoffen, en vooral garen
kousen opleveren (in den jaar wel eens 70 000
dozijn paren), als ook ruw en gebleekt garen,
linnen, zeildoek, touwwerk, naalden, spelden
en ijzerwaren. Behalve deze artikelen wordt
ook uitgevoerd: gezouten vleesch en visch,
bijzonder zalm .(die wel eens tot een bedrag
v. 3000 k 6000 pond sterling jaarlijks in d.
riv. d. Dee en Don gevangen wordt). Aberdeen drijft haringvisscherij en zendt schepen
ter walvischvangst naar Groenland. Het heeft
een akademie, Marshall's college geheeten,
met ± 200 studenten, die echter alleen in d.
godgeleerdh. een graad kunnen bekomen; er
is een Lat. school, een Caledonisch genootschap, 9 kerken, 1 werkhuis, 1 armhuis, 3 hospitalen en minerals bronnen.
Aberdeen (GEORGE HAMILTON GORDON, graaf),
een Engelsch staatsman, geb. 28 Jan. 1784 uit
een Schotsch geslacht, maakte zich 't eerst
in 1804 bekend door 't oprichten der Athenian
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Society in Londen, waarin niemand opgenomen
-word, die niet een reis door Griekenland gedaan had. In 1813 bewoog hij 't Oostenrijksche
hof zich tegen Napoleon to verklaren; m 1814
-word hij tot Schotsch pair verheven; hij was
sedert een der hoofden v. d. Tory-partij. Van
1828 tot 1830 was hij min. v. Buitenl. zaken;
v. 14 Nov. 1834 tot 1835 min. v. Kolonign, en
v. 1841 tot 1846 op nieuw v. Buitenl. zaken.
Gedurende dozen tijd liet hij zijn conservatieve gevoelens varen; werkte o. a. made tot
opheffing der korenwetten, en trad in 1852
op als premier v. een coalitie-ministerie, dat
door d. ongunstigen gang v. d. Krim-oorlog
in 1855 viel. Hij overleed 14 Dec. 1860.
Aber (Jon. LOD.), een teekenaar, beroemd
door zijn Zwitsersche landschappen, werd in
1723 te WinterthUr geb. en ontving te Bern
v. Joh. Grimon zeer goed onderwijs. Zijne
eerste stukken waren beelden ; doch zijn smaak
voor landschappen verkreeg d. overhand. In
1759 ging hij, met zijn leerling Zingg, n. Parijs,
, en overleed, geacht en bewonderd, to Bern
in 1786. Zijne gekleurde teekeningen vonden
veel navolgers, schoon niet een hem heeft
ge8venaard, behalve mogelijk Rieter en Biederman, waarvan d. eerste zijn vriend was.
Abernethy (Jomf), een beroemd chirurgijn
.en ontleedk., leerl. v. John Hunter, in 1763
te Derry in Ierland geb., ontving zijn oplei.ding in London, waar hij tot zijn dood, in
1831, leefde. Hij was daar heelmeester a. 't
s. Bartholomeus-hospitaal en a. Christs-hospitaal. (Dit laatste is een opvoedingsgesticht
voor weezen en armen.) In s. Bartholomeus
gaf hij klinische lessen, die zich door groote
oorspronkelijkheid onderscheiden; ook breidde
hij d. verzam. v. ontleedk. praeparaten, die
daar is, uit en stichtte er eon genootschap,
naar hem the Abernethian-Society genoemd, voor
mededeeling v. belangrijke waamemingen.
Hij toonde vooral 't groote onafscheidelijk
verband tuss. genees- en heelk. aan. Zijn
lessen, die ook om d. welsprekende en onderhoudende voordracht zeer werden geroemd,
waxen druk bgposet, en zijn. werken warden reeds MI zijn -leven herhaalde malen uitgegeven. Zijne werken zijn gezamenlijk uitgegeven onder d. titel v. „Surgical and Physiological works" (London, 1831; 4 vols.).
Aberatil i. Zie afdwaling des lichts.
Abessin.ze, Habesch, oudtijds Aethiopi8,
is een Alpenland, bezuiden Nubia (11.-16°
IT. B.) tuss. d. Roode zee en d. vlakte v.
Sennaar. 't Holt n. 't Oosten of tot een 1. e
kustvlakte, heeft vele hoogvlakten, ruim di
M. boy. d. zee, waarop zich basalt en trachietrotsen verheffen tot ruim 4000 M. bov. d. zee
(d. Ras. Dajan is 4800 M. hoog). De N.- en W.
afhelling heeft tot op 1000 M. hoogte een
tropische temperatuur, flora en fauna; op d.
hoogvlakten zijn grasvelden en meren. In d.
regentijd (Apr. tot Sept.) valt er verbazend
veel water, maar wijl d. altijd durende sneeuw
eerst 4300 M. bov. d. zee begint, is er geen
.gletschervorming, zoodat een groot deel des
lands v. Nov. tot Apr. gebrek a. vocht heeft.
Op d. hoogvlakten grazen veel runderen,
geiten en anti'open, maar sprinkhanen bedreigen d. oogst en d. tsetsevliegen het - vee
met ondergang. d. Abessini6rs, tegenw. niet
ta1rjjker dan 3 a 4 millioen, zijn donkerbruin,
welgemaakt, v. Semietischen stam. maar met
Negers en andere rassen vermengd; z noemen
zich Chris'enen, maar hechten a. allerlei afgo• ische begrippen en tooverformulieren zjj
werken zoo min mogelijk, zijn zeer onwetend
en wonen in armelijke hutten. d. Eenige stad
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van beteekenis is Gondar, d. hoofdpl. v. 't
gew. Amhara. De uitvoer v. graan, tabak en
katoen geschiedt of langs landwegen n. d.
Nijlgewesten Of n. Massaoeah a. d. Roode zee,
waar Europ. kolonisten wonen en d. Theresiathaler het betaalmiddel is.
Vroeger was Abessinie het machtigste rijk
v. Afrika. Sinds drie eeuwen noemt d. beheerscher zich negoes, die opgevolgd wordt door
een zijner zonen n. keuze ; maar opstanden der
gewestelijke veroveraars (ras) en binnenl. oorlogen hebben 't rijk verzwakt on d. bevolking
gedund. In 1855 verhief zich THEODORUS, gesteund door d. aboena (opperpriester) tot negoes.
Hij leefde in gestadige verwikkelingen met d.
Eng. on Fr. regeering over vervolging on gevangenhouding der zendelingen, reizigers en kolonisten. In 1867 werd hij door een Eng. macht
onder lord NAPIER in d. bergvesting Magdala
ingesloten, en doodde hij zich door eon pistoolschot. Na 't vertrek v. d. Engelschen worstelden d. stamhoofden om d. heerschappij, welke
sedert 1872 in handen bleef v. Kasa, die zich
toen onder d. naam v. JOHAN-NES tot negoes
liet kronen, maar in MENELEK, die heerscher
over 't gewest Sjoa bleef, steeds een gevaarlijk
mededinger hield. In gestadige oorlogen tegen
Egypte, Soedan en d. Italianen, die zich in
1885 v. Massaoeah hadden meester gemaakt
hield Johannes zich staande, tot hij in 1 •
d. dood vond in een slag tegen d. Soedaneezen,
waarna KENELEK zich tot negoes opwierp.
d. Nieuwste berichten over d. inwend. toestand des lands zijn medegedeeld door d. beroemden Afrika-reiziger ROHLFS, die in 1879
Abessini8 bezocht.
Abgar is d. titel v. een reeks vorsten,
die geheerscht hebben ov. d. staat Edessa,
gelegen tuss. d. samenvloeiing v. d. Chaboras
on d. Eufraat, een staat, die 't door zijn Jigging tuss. het Romeinsche en Parthische rijk
vaak to kwaad had. Volgens d. overlevering
zou ABOAR IICHOMO (d. Zwarte) briefwisseling
gehouden hebben met Jezus; maar d. onechtheid dozer brieven is in 494 door paus Gelasins mitgesproken.
Abia, zoon v. Rehabeam, werd koning v.
Juda. Bij 't 'even zijn vaders deelde hij als
regent reeds in d. regeering. Hij voerde voortdurend oorlog tegen Jeroboam.
Abib is d. Joodsche naam v. d. eerste maand,
waarin 't Pascha (d. uittocht uit Egypte) gevierd wordt. d. Naam bet. maand der arena.
zij heat ook Nisan en komt overeen, met onze
maand. April.
Abich (wILH.
een verdienstelijk reiziger on geoloog, geb. to BerlUn, 11 Dec. 1806,
werd in 1842 hoogl. to Dorpat en in 1853
Russ. staatsraad. Sedert onderzocht hij vooral
Kaukasi8, Armenia on N.-PerzieS, en schreef
daarover een reeks belangrijke werken en
verhandelingen. Hij overleed te Weenen, 2
Jul. 1886.
Abigail, eerst d. vrouw v. Nabal, werd na
diens dood echtgenoot v. David. Hare wijsheid,
tegenwoordigheid v. geest on schranderheid
blijken uit hare geschiedenis. Terwij1 David
vluchtende voor Saul, in de woestijn Paran
zwierf, vernam hij, dat Nabal, een vermogend
herder en grondeigenaar, tij gelegenheid v. 't
scheren zijner schapen, een groot feest gal; hij
zond gezanten, om hem eenigen leef ►ocht voor
zich en d. zUnen to vragen. Naha! weigerde
dit hoonend. David toog met zijn yolk op, om
hierover een bloedige wraak to nemen. d.
Spoed waarmede Abigail hem to gemoet
trekt, hare milde geschenken en vooral hare
menschkundige rode tot David keeren het
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onheil v. Nabal af, doen David zijne overijling
en 't haehelgke v. zijn voornemen inzien, en
Abigalls komst als een zegen beschouwen.
Nabal stierf eenige dagen later, a. d. ontsteltenis na zijn roes. Als echtgenoot v. David
was zij met hem te Gath, in 't land der
Filistgnen, en werd zij door d. Amalekieten
weggevoerd. Door Davids moed spoedig bevrijd, was zij nog getuige v. zijne troonsbeklimming to Hebron. Zij was d. moeder v.
Davids tweeden zoon, Cheleab.
Abyla of Abyla is d. oude naam v. een rots
in Afrika, tegenover den berg Calpe in Spanje,
op een afstand v. slechts 18 mijlen. Deze
twee bergen werden d. Zvilen v. Hercules genoemd, en vormen d. ingang v. d. straat v.
Gibraltar, oudtijds Fretum Herculeum.
Abildgaard (NicoLAI), geb. 4 Sept. 1744,
overl. 4 Juni 1809, was d. zoon v. een verdienstelijk Noorweegsch schilder, en zelf koninklijk historieschilder en hoogl. a. d. kunstakademie te Kopenhagen. Hij deed 1772-1777
een kunstreis naar Italie. Na zijne terugkomst
„
verschafte hem het stuk Koning
Syends
d. schilderloskooping" d. aanneming
akademie. Bijzonder opmerkelijke stukken v.
hem zijn: „Socrates" en „Jupiter, het menschelijk lot wegende". Hij heeft verscheiden
bekwame leerlingen gevormd, onder welke
ook d. beroemde THORWALDSEN WaS.
Abimelech, een der richteren v. Israel was
een zoon v. GIDEON. Door omkooping en 't vermoorden zijner broeders werd hij koning v.
Sichem. Hij regeerde drie jaar als dwingeland.
Een opstand, onder aanvoering v. Ga.:Al, eindigde met zijn dood; want bij d. belegering
der stad wierp een vrouw hem een stuk v.
een molensteen op 't hoofd, zoodat zijn hersenpan verplet werd. (De wijze waarop Abimelech omkwam, had veel overeenkomst met
die, waarop 't leven v. Pyrrhus II, koning v.
Epirus eindigde).
Ab intestato is een rechterlgke uitdrukking, aanduidende, dat iemand zonder testament of uiteraten wil gestorven is, en dus
d. nalatenschap a. d. naaste, wettige erfgenamen ten deel valt.
Abiponen zijn Indianen, die in d. Argontgnsche republiek tuss. 28° en 30° Z. B. wonen.
Zij waren vroeger 5000 man sterk en dreven
jacht en visscherij a. d. oevers v. d. Platarivier, maar zijn thans tot 800 geslonken en
bebouwen 't land in Santa-Fe
Abisa broederszoon v. David en broeder
veldheer
'
Joab, was een trouw deelv. d. veld
genoot v. d. krggsgevaren en d. krggsroem
v. zijn oom. Op hem kleeft echter d. smet,
dat hij deel had in d. verraderlgken moord
op Abner, Joabs mededinger.
Abjathar was een zoon v. Achimelech, uit
't geslacht v. Eli, hoogepriester uit d. linie v.
Ithamar, een zoon v. Aaron. Toen Saul d. 85
priestess te Nob liet dooden, was hij d. eenige
nit 't geslacht zgns vaders, die ontkwam. Hij
vluchtte naar Kehila en was verder deelgenoot v. Davids gevaarvolle tochten en naderhand v. diens roem en geluk; maar op
't eind v. Davids leven nam hij deel a. d.
samenzwering. om nog voor diens sterven
Adonia, in stede v. Salomo, tot koning over
Israel uit to roepen. Abjathar werd hierom door
Salomo naar Anathoth, een stad in 't land
T. Benjamin, verbannen. d. Waardigheid v.
hoogepriester ging over op Zadok, uit d. linie
7. Eleatar.
Ablroude is een oud, groot dorp in d.
provincie Utrecht, dat in 1672 veel door d.
oorlog geleden heeft. 't Is het eerste station
I.
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v. d. Rijnspoorw. v. Amsterdam af en ligt
ten Z. O. v. 't zeer vischrgke Abkouder-meer,
een waterplas van omtr. 70 aren.
Het slot Abkoude was oudtijds een der
sterkste kasteelen v. 't Sticht, en reeds v6Or
1268 bekend, toen het verwoest werd; naderhand is het weder opgebouwd.
Het geslacht der heeren v. Abkoude is reeds
lang uitgestorven. d. Eerste, die daarvan in
d. gesch. voorkomt, is Willem, heer v. Abkoude
en Wijk, omstr. 1080. d. Latere heeren v. Abkoude kwamen voort uit d. stam der heeren
v. Zuylen.
Ablaing v. Giessenburg (WILL. JAN,
baron D'), geb. te Amsterdam, 1 Juli 1812, .referendaris d. Rand v. State en bij 't minist.
v. Binnenl. taken, schreef versch. werken over
adel, ridderschap en wapenk„ o. a. „Nederlandsche gemeentewapens" (1862). — B. W. D'A.,
geb. in 1851, hoogl. in 't Rom. recht a. d.
hoogesch. te Leiden, schreef belangrijke rechtsgel. studien en overl. 31 Mei 1889.
Abner was een neef en krijgsoverste v. Saul,
dien hij vergezelde in elken strijd en vooral ook
in dien tegen David. Na Sauls dood deed hij
Isboseth, een zoon v. Saul, tot koning uitroepen, ch
lo een twist met Isboseth maakte,
dat Abner zich tot David wendde. Niet lang
daarna werd hij verraderlijk vermoord door
Joab, die gverzuchtig was op zijn roem en
invloed.
Abo, in het Finsch Turku, een stad met
25 000 inw, is sedert 1819 niet meer d. hoofdplaats v. 't gouvernement Finland; Helsingfors is dit thans; de Russische regeering
tracht echter op andere wgze a. deze handelsstad voordeelen to verschaffen t die in 1817
tot aartsbisdom verheven is. Abo is door een
spoorw. met s. Petersburg verbonden. Het
gerechtshof voor Zuid-Finland heeft hier zitting; d. mond v. d. riv. Aurajocki, die door
een kaap v. d. Bothnische golf beschut wordt,
is d. haven der stad. Er is een wisselbank, on
d. uitvoer v. Finland naar Zweden, W.-Europa
en d. Middellandsche zee geschiedt v. bier. Er
bestaan fabrieken v. suiker, leder, lijnwaad,
zeildoek, glas, grof linen, en er is ook veel
scheepsbouw. Te Abo werd 17 Aug. 1743
tuss. Zweden en Rusland d. vrede gesloten,
die d. oorlogeindigde, in 1741 aangevangen.
Abolitie is een recht v. d. hoogste macht
in d. staat om straf-ontheffing uit to spreken,zelfs nog v6Or het rechterlijk onderzoek
afgeloopen. Zoo spreekt men ook v. generale
abolitie (algemeene amnestie). In d. nieuweren tijd is in d. meeste rijken dit recht opgeheven of beperkt.
Abolitionisten heetten in d. Vereen. Staten d. mannen, die zich d. afschaff. v. d.
yen:4j ten doel stelden. Benj. Franklin was in
1775 d. eerste voorzitter der vereen. v. Abolitionisten. Daze stichtten in 1820 op d. W.-kust
v. Afrika d. republiek Liberia, waar zich vrggemaakte Amerik. slaven konden vestigen.
Sedert d. burgeroorlog v. 't N. tegen d. Zuidconfederatie is het doel der Abolitionisten
bereikt. Met het begin v. 1865 is d. slavengj
in d. Vereen. Staten afgeschaft, en nu in
venboei is
1888 ook in Brazilie d. laatste sia
verbroken, kan men aannemen, dat in Amerika
a. dien gruwel een eind is gekomen.
Abome is d. hoofdst. v. 't koninkrgk
Dahomeh, nabij d. Slavenkust in W.-Afrika op
7112° N. B. gelegen. Er zip 30 000 inw. maar
daarenboven honderdduizenden menschenschedels, opgestapeld en op staken gesteld,
als offers v. d. bloeddorstigen konin
Abonyi (Lunwia), geb. 9 Jan. 1:44; is een
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vruchtbaar Hongaarsch auteur. Hij schreef
vier romans en meer dan honderd novellen,
waaronder aantrekkelijke dorpsverhalen.
Aborigines is een Latijnsch woord, waarmode men d. oudste bewoners v. een land
bedoelt, over wier oorsprong(origo) en herkomst men nets met zekerheid kan bepalen.
Bij d. Rom. geschiedschr. dragon dezen naam
d. menschen, die veer d. aankomst der Trojanen in Latium woonden. d. Grieken noemden
d. oorspronk. bewoners v. een land autochthonen.
About (EDMOND, PRANVIS VALENTIN), gab.
14 Febr. 1828 to Dieuze (dep. Meurthe), gest.
to Parijs 17 Jan. 1885, was een vruchtbaar en
geestig novelist en journalist, een der schitterendste vemuften v. 't tweede Fransche
keizerak. Onder zijn beste schriften behoort
„V A, B, C du travailleur" (1868); „Le roman
d'un brave homme" (1880), waann 't gevleugelde woord voorkomt ,tclat ieder geslacht op
d. schouderen v. 't vorige geslacht behoort
to staan". Een jaar voor zijn dood werd hij
onder d. „veertig" der Fr. academie opgenomen.
Ab ova (Lat.= van 't ei) bet. dat iets v. d.
aanvang af wordt behandeld.
Abracadabra is een tooverwoord, waaraan door Serenus Samonicus, een Rom. geneesh. uit d. derde eeuw, een bijzondere kracht
tegen een zeer kwaadaardigen worm v. tusschenpoozende koorts werd toegeschreven.
Men hing een papier om d. hals, waarop dat
woord geschreven stond in de gedaante v.
een driehoek, zoodat elks regal een letter
minder bevatte. Tegenwoordig gebruikt men
dit woord om wartaal of onzin a. to duiden.
Abraham, d. stamvader der Joden, werd
gab. to Ur in Mesopotamia of Chaldea, uit d.
stain v. Sem. Zijne stamgenootei4 aanbaden
afgoden, maar hij kwam tot 't geloof en d.
gehoorzaamheid a. den Opperwezen. Als hoofd
v. een herderstam toog hij Westwaarts, eerst
d. Eufraat, later met ziln broederszoon Lot
d. Jordaan over, on vestigde zich in Kaman,
waar hij wel met zijn vee her- en derwaarts
trok, maar bij Sichem het bosch Mamre met
d. grafspelonk Machpela in eigendom verwierf.
H.11 is een toonbeeld v. aartsvaderlijke deugd,
edelmoedig, gastvrij, een geloovig on vertrouwend dienaar v. Jehovah, dien hij met offeranden huldigde. Ook d. Arabieren, die hem
S,-Allah, d.i.„vriend v. God” noemen, beschouwen hem als hun stamvader, want
rekenen hun afkomst v. mum, Izaaks half=
brooder.
Abraham k Santa-Clara. Doze, wegens
't oorspronkelijke v. zijn voordracht beroemde
kanselredenaar, word . op 2 Juli 1644 bij Moskirch in Zwaben geboren, en heette eigenlijk 1TLRICH MEGERLE. Hij trad in 1662 in d.
orde der ongeschoeide Augustijnen, oefende
zich to Weenen in d. godgel. en wijsbeg.,
werd prediker - in 't klooster Taxa in OpperBeieren en eindelljk keizerlijk hofprediker to
Weenen, waar 141 op 1 Dec. 1709 stierf. Zijne
leerredenen onderscheidden zich door boertend
vernuft, on On met d. zeldzaamste invallen
o evuld, waardoor hij, zich naar d. geest v.
tijd voegende, aandachtige en- talrljke
toehoorders kreeg. In gine ften ontziet
hij .geenen stand, on geeselt hij met linden
spot - en groote macht over d. taal. zi1n
meest allen in 't Nederlandsch vertaal . Uitvoerig handelt Wolff in d. „Encycloplidie der
Deutschen Nationalliteratur" en Jordens in
„Lexikon Deutscher Dichter and Prosaisten"
over dezen zonderlingen prediker.
Abrahamieten is d. naam v. een secte, die
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d. Arabieren Ibrahimiah noemden naar d. stich
ter Ibrahim, die to Antiochie, waar hij geboren
was, volgens d. leer der Paulicianen of Pauliamsten d. Godheid v. Christus loochende.
Vele Syriers omhelsden zijn gevoelens; maar
Cyprianus, d. rechtzinnige bisschop dozer kerk,
weerstond hem met kracht zoodat daze secte
zich verstrooide; 20. heetten Abrahamieten
d. monniken, die in d. 9e eeuw, onder Theophilus, voor d. vereering der beelden d. marteldood ondergingen; — en 30. heetten Abrahamieten d. Boheemsche deIsten, die in d.
18e eeuw, vertrouwende op 't edict v. tolerantie, dat keizer Jozef II in 1782 had gegeven, 't geloof hadden aangenomen, dat
Abraham, volgens hen, veer zijne besnijdenis
had. Zij wilden noch tot d. Joden noch tot
d. Christen-genootschappen behooren, die teen
erkend waren, weshalve keizer Jozef hen in
1783 naar Zevenbergen on Slavonia list voeren,
waar zij gedrongen werden tot d. Roomsche
kerk over to gam. Zij geloofden, dat een
God alles geschapen heeft en bestuurt, en
dat ieder month in d. eeuwigheid naar 't
goad en kwaad, dat hij verricht heeft, beloond
of gestraft wordt. Zij verwierpen d. leer der
drieeenheid, d. godheid v. Jezus, d. eeuwigheld der straffen on alle uitwendige eeredienst.
Abrahamsz. (GALEnus), leeraar bij d.
Doopsgezinden, gab. 22 Nov. 1622 to Zieriksee,
werd in 1648 gekozen to Amsterdam, maar
kwam daar in geschil met d. Doopsgezinden
leeraar SAMUEL APOSTOOL, die zich met 70G
lidmaten afscheidde on predikte in „de Zon"
terval ABRAHAMSZ. optrad in d. kerken „het
Lam' on „de Toren". In 1692 werd hlj tot
hoogleeraar benoemd on overl. in 1706. Hit
wordt geroemd om zijn zuivere zeden, kennis
en welsprekendheid on heeft veal godgel.
schriften uitgegeven.
Abrantes is een oude stad a. d. rechteroever v. d. Taag on a. d. spoorw. v. Lissabon
naar Badajoz, in d. Portugeesche prov. Estramadura, met 6000 inw. Hare Jigging a. 't stele
Estrella-gab., dat daar een nauwen bergpas
vormt, het kasteel on d. bevaarbaarheid v. d.
Taag v. daar af, maakten haar belangrijk
d. oorlog. Om d. heldenmoed, die -JUNOT hier
in 1808 toonde on d. verovering v. Lissabon
ten gevolge had, verhief Napoleon dozen
maarschalk tot hertog v. Abrantes. (Zie Junot.)
Abrentes (d. Hertogin d'), gab. 6 Nov.
1784 to Montpellier, dochter v. Saint-Martin
Permon, huwde met JUNOT na terugkomst
uit Egypte. Van hare jeugd af beoefende zij
cl, traaie letteren; zij zette- die oefeningen,
voort op hare tochten door Europa, dat zij
Mina geheel doorkruist heeft, en teen haar
gemaal in 1813 gestorven was, wijdde zij zich.
a. d. opvoeding haver kinderen en a. d. pers.
Behalve hare „Memoires", een der geestagste
geschriften, die over 't Napoleontisch hof
bezitten, schreef zij vele histonsche en romantische schetsen, waaronder klassieke waarde
heeft: „L'Amirante d. Castillo", in 1832 in 't
licht fgekomen, bevattende een schets v.
Spanje en v. 't hof v. Madrid, onder Karel
overleed 8 Juni 1838, -in behoeftigen
staat to Chaillot Pans.
Abralre.120i (MAKS BEN JEHOBDA), of Abal. ,banal, uit een sans. Israel. goal. to Lissabon
in 1407 . gab., was geleerde en staatsman. Hij
verwierf eerst 't vertrouwen v. kon. Alfonsus
V v. Portugal en word min. v. flnancien bij
kon. Ferdinand d. Katholieke v. Castilie tot
a. d. verday. der Israelieten uit Spanje in
1493. HU week then naar Napels, vervulde in
d. Italiaansche staatszaken een belangrijka
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rol en overl. to Venetic in 1508. Ook zijn drie
zonen zijn als staatslieden en geleerden met
eere bekend.
Abraxas is een geheimzinnig woord, dat
door d. alchiraisten als toovermiddel en in
d. middeleeuwen als talisman werd gebruikt.
Over d. oorsprong en beteekenis v. dat woord
is veel gegist en geschreven; velen meenen,
dat het eigenlijk geen woord is, maar een
samenvoegmg v. letters, die in 't Grieksch
't getal 365 tutmaken.
Abresch (FREDERIK LODEWIJK), geb. to
Homburg in Hessen, in 1699, en to Zwolle in
1782 als hoogleeraar in d. welsprekendheid
en rector overleden, is als stamvader to
beschouwen v. een gesl. dat vele predikanten
en godgel. a. ons vaderl. geschonken heeft.
Er zijn vele geleerde werken v. zijn hand,
waaronder zijne aanteekeningen op Aeschylos
en Aristaenetus (van welken schrjjver hij, to
Zwolle 1749, een nieuwe uitgaaf bezorgde), d.
meest geachte zijn. Op 't voetspoor v. d.
Leidschen hoogl. Alberti leerde hij ook 't
Nieuwe Testament uit d. oude Grieksche
schrijvers ophelderen. Hiertoe gal hij in 1725
zijne „Delucidationes Theocydeae" uit.
Abresch (pETnus), to Middelburg geb. in
1735, wijdde zich a. d. studie der godgel. en
Oostersche letterk. t en werd in 1773 to Groningen tot hoogl. m d. godgel. en akademieprediker benoemd. Het schoonste gedenkstuk
zijner geleerdheid is zijne ad
et
adnotationum. in epistolam ad Hebraeos specimen" (3 stn, Leiden, 1786—'90). Hij overleed
in Dec. 1812.
Abrikoos, (Prunus armeniaca, L.) is een
tot de fam. der amaxtdel-achtigen (amygdaleen)
behoorende boom, die in China en Japan een
hoogte v. 8 a 10 M. bereikt, on zich door
spits-eivormige en hartvormige, gladde, dubbel
gezaagde bladeren, alleen staande, ongesteelde,
witte bloemen, on ronde, gele, a. d. zonkant
meest roodgekleurde, met fluweelig dons bedekte en op perziken geltjkende vruchten
onderscheidt. — Men meent, dat daze plant,
die d. meeste schrijvers uit Azie afkomstig
achten, hoewel Regnier Afrika als haar vaderland beschouwt, tijdens d. tocht v. Alexander
d. Groote naar Europa is overgebracht. Ztj
wordt bij ons to lande meest als leiboom
gekweekt en door oculeeren op pruimstammen vermenigvuldigd. De Brusselsche boomkweeker DE JONGHE beweert echter, dat 't
veel beter is d. pitten to zaaien, en schrijft
een bepaalde methode voor d. behandeling
der zaailingen voor. Men kent tegenwoordig
omstreeks 30 verscheidenheden v. abrikozen,
waaronder d. besten zich door saprijkheid,
zoetheid, motto on schoone kleur onderscheiden. Wig d. abrikoos zeer vroeg in 't
voorjaar bloeit en d. bloemen derhalve dikwjjls a. nachtvorsten ztjnblootgesteld, vereischt ztj dan een zorgvuldige oppassing.
d. Abrikozen worden bier meest versch
gegeten, doch in landen, waar d. oogst overvloedig is, ook gedroogd of ingemaakt, omdat
d. rijpe vruchten spoedig a. bederf onderhevig
zijn. In d. 0. kustlanden v. d. Middell. zee is
d. abrikoos zoo groot als een appel en zoo
algemeen, dat ook d. armsten er zich a. vergasten. d. Gedroogde abrikozen komen meest
uit Italic , d. ingemaakten uit Z.-Frankrijk.
Sommige soorten hebben zoete, andere bittore pitten, even als bij d. amandel. Zoo hebben
d. abricot d'Angoumois en d. ananas of Bredasche abrikoos zoete; d. vroege abrikoos en d.
abrikoos v. Nancy bittere pitten. Te Briancon
bereidt men daaruit olie, (huile d. marmottes)
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en v. d. bittere pitten, die eenig blauwzuur
bevatten, bereidt men in Frankrijk eau d.
noyaux (Sirschwasser). d. Verkoolde steenen
leveren een met 0.-Indische inkt overeenkomende verfstof on 't abrikooshout is tot draaiers
arbeid zeer geschikt.
Abroma, is een struik, die op d. Philippijnen Moliikken en Soenda-ail. groeit, wier sterke
bastvezels in d. laatsten tijd in d. handel gebracht zijn.
Abroedban y a (ook Grosz - Schlatten gehee.
ten), is een kleine stad in Zevenbergen, in
weber omtrek d. goudmijnen zijn, die reeds
door d. Rom. ontgonnen waren. Er wordt
tegenw. jaarlijks 1000 KG. goud uit 't porphier-erts verkregen.
Abruzzen (d.) zijn eon gebergte en tevens
een gewest in 't Z. O. v. Italic, 234 vierk. geogr.
mijl groot, met 1 400 000 bew. en verdeeld in
drie provincial. Hier vindt men d. hoogste
toppen der Apennijnen, bijv. d. Gran Sasso of
Monte -corvo (btjna 3000 M.) en d. Montevelino
(2600 M.). Er zijn niet veel on dan nog moeilijk
begaanbare bergpassen en niet veel steden.
Chieti en Aquila zijn d. voornaamste. Vroeger
wemelden d. Abruzzen v. bandieten; tegenw.
zijn d. nog altijd ruwe en onwetende, maar
fraai gevormde bewoners herders en daglooners. Door dit moeilijk terrein is een spoorweg
gebouwd, die Chieti en Aquila met d. Ain
Bologna-Brindisi verbindt.
Absalom was d. derde zoon v. David; zijn
moeder was Maicha, dochter v. d. Kon. v. Gesur.
In tegenspraak met zijn naam, die nvader des
vredes" beteekent, list hij zich door hoogmoed
en eermicht tot d. grootste misdaden vervoeren. Vooral in d. kunst v. veinzen had hij
't ver gebracht. Met sluw overleg en lang
verborgen wrok vermoordde hij op een feest
zijn half broader Amnon, die Absaloms zuster
amar onteerd had. Door tusschenkomst v.
Joab weer in genade door zijn vader aangenomen, stal hij het hart des yolks door verontwaardiging over 't wanbestuur, d. zware
belastingen en d. slechte rechtspleging v. zijn
vader David voor to wenden. Door voorspiegeling v. grooter bloei en meer welvaart onder
zijn bestuur, omkooping on samenzwering, verwekte hij een opstand, die David dwong met
zijn getrouwen over d. Jordaan to vluchten,
en in 't woud v. Efraim slag to doen leveren
tegen zijn zoon; en zonder 't beleid v. Husal,
d. getrouwheid v. Zadok en Abjathar, en d.
idood v. Absalom, die met zijn hoofd tuss. d.
Ttakken v. een boom was blijven hangen en door
d. ruwen, ongenadigen Joab doorstoken werd,
zou Absaloms partij de zege behaald hebben.
Absalon was een Deensch prelaat uit d.
120 eeuw, die zich in d. Kerk, in d. Staat on
in d. oorlog naam heeft gemaakt. Hij werd
in een dorp op Seeland geboren, en was een
bloedverwant v. prins Waldemar, met wien
hij werd opgevoed. Na zich a. d. universiteit
to Parijs op d. godgel, toegelegd to hebben,
werd hij bisschop v. Roskilde en raadsheer
v. Waldemar I. Absalon dempte d. opstand
der groote vasallen, beoorloogde d. Wenden
ter zee, en dwong hen zich op 't eiland Ragen
to laten doopen, nadat hij d. tempel v. hun
god Svantovit to Arkona veiwoest had. In
1178 deed d. aartsbisschop v. Lund, die eerst
zijn vijand geweest was, afstand to zijnen
behoeve en veroorloofde hem d. Paus 't aartsbisdom met d. bisschoppelijken zetel v. ROskilde to vereenigen. Hij stichtte een kasteel
op d. plaats, waar later Kopenhagen verrees;
verdedigde d. gewesten, die a. d. Oostzee grensden, on door hem a. d.Wenden ontnomen waren,
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tegen d. Keizer v. Duitschland, en strekte zijn
Overwinningen tot Mecklenburg en Esthland
nit. Het wetboek v. Waldemar stelde hij grootendeels op ; op zijn uitnoodiging stelde SAX0
GRAMMATICITS d. geschied. v. Denemarken op,
en er wordt bencht, dat hlj d. monniken v.
Soro6 beva1 d. jaarboeken v. 't koninkrijk to
schrbven.j stierf in d. ouderdom v. 73 jaar.
Men vindt zijn tombe in d. kerk v. Sortie, doch
dit gedenkteeken is v. lateren tijd. Men heeft
langen tijd in 't museum v. Kopenhagen d.
beenderen v. dozen grooten man getoond; doch
in 1827 vond men m zijn graf, dat op last v.
't gouvernement geopend ward, zijn lichaam
bijna geheel.
Absalon (JoHIT), gab. 5 Mei 1815, eon beroemd Engelsch schilder, heeft eerst olieverfschilderijen, portretten en decoration geleverd,
maar sloot zich in 1861 aan bij 't genoots. der
aquarelschilders en heeft toen veel landschappen en genrestukken in waterverf geschilderd.
v. Zijn vroegere stukken is The vicar of
Wakefield", nd. Maagd v. Orleans" en „Boulogne" en v. d. latere eon tafereel uit nd. Barbier
v. Sevilla" 't meest beroemd.
Absces is eon ettergezwel eon met etter
gevulde hone onder d. huid of in d. weefsels.
Er zijn heete abscessen, die snel ontstaan door
ontsteking, zich aankondigen door roode opzwelling, hitte, stekende pijn en kiopping, erg
waarvan d. doorbreking bevorderd kan worden
door warme pappen v. lijnmeel; koude abscessen, die langzaam en meest nit eon ziekelijk
gestel ontstaan, eon draderige, doorschijnende
vloeistof bevatten, en eerst langzaam verdwijnen bij een betere voeding des lichaams of
herstel der zieke, on congestie-abscessen, uitwegen v. d. etterstof v. eon aangestoken been,
niet ver v. 't gezwel gelegen. Daze laatsten
veroorzaken weinig pijn, mar zijn d. gevaarlijkste, want zij verkondigen eon beenverettering, die d. dood ten gevolge kan
hebben.
Abschatz (HANS ASSMAN vox), 4 Febr. 1646
to WOrbetz in Silezie gab., ontving zijne
wetenschappelljke opleiding a. d. hoogesch.
to Liegnitz, en studeerde ook to Straatsburg
en to Leiden in d. rechten. Hij vervulde daarna
staatkundige betrekkingen en stond bij keizer
Leopold in hoog aanzien. Als staatsman verwierf hij grooten room, minder als dichter.
Zijne pogzie (in 1704 to Leipzig en Breslau
onder d. titel v.„Po6tische Uebersetsungen
and Gedichte”, 2 Th. in het licht gekomen)
neemt geen hooge vlucht. Hij stierf na een
roemvol leven, 22 April 1699.
.Abscis, Zie Cbordinaten.
Absinth, Zie Alsem.
Absolutie is in d. Christelijke kerk 't vrij.
spreken v. zonde of v. kerkeliJke straffen. In d.
eerste tijden werden d. laden der gemeente, die
zich a. grove overtreding hadden schuldig gemaakt, v. 't avondmaal geweerd of wel geheel
nit d. gemeente verstooten, en slechts wader
toegelaten na boetedoening, wanner 't hoofd
der gemeente d. absolutie uftsprak. Tot in d.
derde eeuw word daarbij d. toestemming der
leeken vereischt; dock langzamerhand word 't
absolveeren een recht der bisschoppen en ging
v. hen, nadat d. openlijke schuldbekentenis voor
d. gemeente in een geheime bekentenisb d.
priester veranderd was, op dozen over. Tot in
d. 9e eeuw ward niet v. ale, doch slechts
V. d. grootere zonden vagesproken, toen men
evenwel biecht en absolutie met 't avondmaal
verbond, ward daze vrijspraak onder paus
Inn.ocentius III tot alle zonden uitgestrekt„
en d. absolutie beteekende niet longer d. ver-
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geving der misdaden door d. gemeente, maar
der zonden door God. Later ward d. formula
Deus of Christus absolvit to veranderd in : ego
absolvo te. d. Roomsche kerk beroept zich tot
23.
staving v. dit recht op Joh. XX
Absolutiamus, Zie Staatsvorm.
Absoluut (volstrekt) is iets, wat op zich
zelf, buiten betrekking tot andere dingen, gedacht kan worden. Naar d. logische beteekems,
die Aristoteles daaraan gaf, stoat het tegen
't betrekkelijke (relative) over. Zoo is d. absolute waarde v. eenig ding de waarde daarvan
op zich zelve, en dus onafhankelijk v. zijne
betrekkingen, beschouwd. In dozen zin wordt
het woord meestal genomen. — Het heeft
ook eon metaphysische beteekenis. Hierin zijn
Plato en vooniamelijk d. akademische wijsgeeren voorgegaan. Volgens die beteekenis
is het absolute het hoogste beginsel alley
dingen, 't onalhankelijke v. alles, waarvan
alles afhangt; 't eene eeuwige onbepaalde;
't hoogst volkomene; het zijn bij uitnemendwat
heid, dat d. grond is lv.
a is
i en wordt.
Omtrent 'tgeen in dozen zin ads 't absolute
beschouwd moot worden, loopen d. gevoelens
der wijsgeeren zeer uiteen.
Absorptie. Vele vloeibare on vaste stoffen
bezitten d. eigeiaschap om zonder verandering
harer ophoopingstoestand, gassen en dampen
op to nemen, zonder daarmede eon scheik.
verbinding aan to gaan: dit verschijnsel heat
absorptie. Bij d. absorptie door vaste lichamen
hebben d. volgende omstandigheden grooten
invloed : 1°. d. verschillende mate v. droogte
en luchtledigheid v. 't vaste lichaam; 2°. d.
grand v. zijn dichtheid of poreusheid; 3°. d.
drukking waaronder 't op to nemen gas verkeert; 4°. d. warmtegroad, 5°. d. geaardheid
V. 't op to nemen gas on 6 0. d. zuiverheid v.
't gas. v. Doze gegevens vervallen bij d. absorptie door vloeistoffen, d. beide eersten,
waarvoor editor d. geaardheid on d. meerdere
of mindere zuiverheid der vloeistof in d. plaats
moeten gesteld worden, en ook d. warmtegraad on d. drukking zoowel v. d. vloeistof
als 't gas in aanmerking komt.
Vooral poeders hebben 't vermogen om
gassen on vochten, die in dampvorm zijn, op
to slorpen, to absorbeeren, en in dit vermogen
stoat houtskoolpoeder boven aan. Vooral d.
natuurk. SAUSSURZ heeft in dit opzicht nauwkeurige proefnemingen gedaan. Beenzwart
(dierlijke kool) heeft daarenboven een ontkleurend vermogen. Het begrip kteur stoat in
nauw verband met d. absorptie. d. Meeste
stoffen absorbeeren een deal der lichtstralen,
die damp vallen; een stof, die geen lichtstream abi3orbeert on ze dus alle terugkaatst,
is wit; die ze alle absorbeert en dus geene
terugkaatst, is zwart; die d. gele en blauwe
straalbundels absorbeert, is rood, die d. blauwe
on roode absorbeert, is geel, enz.
Ook in 't dieren- en plantenleven spreekt
men v. absorptie en absorbeerende vaten,
inrichtingen, waardoor vreemde stoffen in 't
organische lichaam opgesiorpt worden; wig

hierbtj echter zeer btjzondere war en voorkome zal er over gehandiad worden in d.
spervertering.
artt. ad emhaifng,endostnose,
Over 't absorptie-vermogen v. d. dferitIke
huid, waannede d. vraag in verband stoat, of
titwendig aangelegde geneesmiddelen in 't
blood worden opgenomen, bestaat bij d. geneedk. ►root versehil v. mooning.
Atractie.
(Abstract begrip.) Met dit
woord, dat v. 't Lat. abstrahere (aftrekken)
is afgeleid, wordt een begrip in tegenstelling
v. een concreete (saamgevatte) voorstelling
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aangeduid. v. Elke voorstelling die, hetzij ze
door een of meer der zinnen, of door waarneming in 't eigen gemoed wordt verkregen,
en die men door middel der verbeelding zich
voor d. geest brengt, kan men naar willekeur
op 't een of ander, met uitsluiting v. al wat
er overigens toe behoort, d. aandacht vestigen.
Als men zich bijv. een houten tafel voorstelt,
kan men d. aandacht vestigen Of op d. gedaante, Of op d. grootte of op d. stof waaruit
die is vervaardigd, en al het overige daarvan
voorbijzien, of in gedachte daarvan afscheiden.
Wat men op daze wijze in d. voorstelling
overhoudt, nadat al 't overige daarvan in
gedachte is afgezonderd, is 't abstracte, 't geen
men abstraheert of aftrekt. Nu kan men zich
een aantal voorstellingen vertegenwoordigen,
die een of meer kenmerken met elkander
gemeen hebben; men kan die voor d. geest
als voor een spiegel brengen, die ze terugkaatst, ten einde ze op die wijze to vergelijken, 'tgeen daarom speculeeren (bespiegelen)
wordt genoemd; a1 wat daze voorstellingen
gemeen met elkander hebben, kan men dan
v. 't overige afzonderen, aftrekken en op zich
zelf beschouwen on kennen, of, zoo als het
heet, begrijpen. Ik stel mij bijv, voor : een
porseleinen eetbord een rijtuigwiel en eon
gulden. v. Welke stoffen nu daze dingen gemaakt zijn; waartoe zij dienen; hoeveel zij
waard Ajn, en meer zuae vragen boeien mij
voor 't oogenblik niet; ik zonder die denkbeelden af, om slechts door to denken over
eon kenmerk, dat zij gemeen hebben, n. 1. d.
gedaante; ik goof a. dat kenmerk d. naam
road, blijf nu alleen 't abstracte ronde overwegen, en vind daarvan vele merkwaardige
eigenschappen en verhoudingen. Wat op zulk
eene wijze verkregen wordt, is een abstractie, een abstract of afgetrokken begrip. Abstracte begrippen kunnen op nieuw als concreate voorstellingen behandeld worden, en
zoo ontstaan begrippen v. een hoogere orde.
Hiermede kan men onbepaald voortgaan. In
elk abstract begrip onderscheidt men inhoud
en omvang. d. Inhoud is 't aantal kenmerken,
waarin d. vergeleken voorstellingen met elkander overeenkomen; d. omvang, 't aantal voorstellingen, waarop die inhoud toepasselijk is.
Hoe grooter d. inhoud wordt, hoe minder omyang het begrip erlangt. Het begrip boom bijv.
heeft niet veel inhoud, weinig kenmerken,
maar 't omvat millioenen individuen; 't begrip
vruchtboom eischt meer kenmerken, maar 't is
slechts op eon deel der boomers toepasselijk,
terwijl 't begrip appelboom een rijken inhoud
v. kenmerken heeft, maar slechts eon deed der
vruchtboomen omvat. Vandaar dat d. abstracte
begrippen v. dezelfde soort, ten aanzien v.
inhoud en omvang, tot elk. in omgekeerde
reden staan. — Naar mate d. vergeleken voorstellingen tot 't een of ander gebied der zinnelijke waarnemingbehooren, zijn d. daaruit
verkregen abstraction, Of begrippen v. natuurverschijnselen of v. natuurprodukten of wijsgeerige Of kunst- Of mathematische begrippen.
Zeker hebben ook d. dieren concreete voorstellingen; maar 't vermogen om to abstraheeren is, blijkens d. ondervinding, alleen a.
d. mensch eigen, bij wien 't zich echter zeer
langzaam ontwikkelt, en niet dan door veel
oefening een hooger graad v. volmaaktheid
kan bereiken. d. Denkende mensch alleen kan
abstracte begrippen hebben; en wig 't denken
alleen in 't bearbeiden, vergelijken en verbinden v. abstraction bestaat, kan v. d. mensch
in onderscheiding v. 't dier gezegd worden,
dat hij eon denkend wezen is.
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Men zie d. artt. aanschouwing ; begrip; denk-

beeld ; denken ; voorstelling.

Absurd. Dit woord, uit 't Lat. ab en surdus
samengesteld, bet. letterlijk: wat v. een doove
komt. Wijl een doove licht verkeerd verstaat,
en dan ook een verkeerd antwoord geeft, iets
zegt, dat niet slant op 'tgeen waarover gesproken wordt, is men gewoon, elks ongerijmdheid, absurd of een absurditeit to noemen.
In d. samenleving noemt men gewoonlijk
absurd iets, dat belachlijk is door 't contrast
eener ongerijmdheid. In d. wetenschap heeft
dat woord een meer bepaalde beteekems. Daar
beduidt het in 't algemeen ales, wat in tegenspraak met zich zelf, en dus onbestaanbaar
is; on 't wordt daarom niet zelden in d. beteekenis v. paradox (zie dat art.) genomen. — in
d. wiskunde bet. het een stalling, die in tegenspraak is met een erkende waarheid of met
een axioma. Als men v. een stoning 't tegengestelde onderzoekt, on dan aantoont dat dit tot
een ongerijmdheid leidt, heet dit een stalling
uit d. onmogelijkheid v. 't tegendeel, uit het
absurde bewijzen. Men maakt echter alleen
gebruik v. daze bewijzen bij gebrek a. rechtstreeksche.
Abt (FRANz), gab. 22 Dec. 1819 to Eilenburg
in Pruis. Saksen, overl. 31 Mrt. 1885 to Wiesbaden, hof-kapelmeester to Brunswijk, is wereldberoemd door zijne welluidende on lieflijke
composition en melodAn op liederen. Hij heeft
er num 200 geschreven. d. Gevoelvolle melodie
op 't lied v. Herloszohn: „Wenn die Schwalben
heimwArts zichen" droeg Abts naam over d.
oceaan; in alle werelddeelen ward dit lied
populair.
Abube.kir (vader der maagd, zoo genoemd,
wiji z4jn dochter Aisja onder Mohammeds vrouwen d. eenige was, die hij als maagd huwde),
eigenlijk Abdallah-ben-Othman-al-Koraisch,
was schoonvader v. Mohammed en ward bij
't overlijden v. dozen in 632, d. eerste Khalif
of opvolger v. d. profeet. Na voorspoedige oorlogen tegen d. vijandige stammen der Arabieren, tegen Syria en d. Byza.ntijnschen keizer
Heraclius stierf hij in 635; hij ward opgevolgd
door Omar, ook een schoonvader v. Mohammed.
Abukir (ook Aboekir of Bikir), het oude
Canopus, was in d. middeneeuwen een stad,
doch is thans slechts een dorp met een stark
kasteel, in Neder-Egypte, 4 uur V. Alexandria.
apoleon in 1798 voorspoedig zijn lanNapoleon
dingsleger in Egypte had ontscheept, stelde
d. Fr. admiraal BRUEYS d. vloot v. 13 linieschepen in slagorde voor Abukir, dat slechts
een kleine - haven maar een breede reede heeft.
Daar tastte d. Eng. admiraal NELSON hem met
zijne 13 linieschepen op 1 Aug. aan, en hoewel
hij zelf een hoofdwond bekwam, vernielde hij
d. Fr. vloot. Slechts vier Fr. schepen ontkwamen, Brueys sneuvelde, en d. Eng. bleven
meester in d. Middell. zee. Bij Aboukir versloeg, op 8 Mrt. 1801, Abercromby, die 't echter
met zijn leven betaalde, ook 't Fr. landleger.
Abulteda (EMADEDDIN ISMAEL), Arabisch
geschiedschr. on aardrijksk., een bloedverwant v. sultan SALADIN, ward in 1273 gab. en
nam v. zijn 12e jaar deel a. d. oorlogen, die
met d. ondorgang v. d. vestigingen der kruisvaarders in 't Oosten eindigden. Hij onderscheidde zich later in d. oorlogon der sultans
v. Egypte en Syria tegen d. Mongolen, then
meester van Mesopotami6 on Klein-Azie. Hij
stierf als hoer v. d. stad Hamah in 1331.
Abulfeda is in Europa door twee geschriften
bekend. Het eene „Ketab a1mokhtazrer fy
akhbar albacher" is een kroniek, die met d.
schepping der wereld begint en eindigt met
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zijn leeftijd, waarover hij zeer volledig is.
en witte, tot schoone hangende trossen ver't Eerste gedeelte is slechts een kroniek, uit
eenigde vlinderbloemen. Hoewel deze plant
vroegere en gelljktUdige schriften getrokken;
vroeger tot 't gesl. Acacia gerekend en pseudomaar 't overige bevat merkwaardigheden, die
acacia in tegenstelling v. d. Acacia vera, W.
men elders met aantreft, en is, v. d. geschiegeheeten ward, heeft men haar later onder d.
denis v. Mohammed af, door Reiske to 'Copennaam v. Robinia (naar d. Franschm. Robin,
hagen, in 5 din. onder d. titel v.Annales
die haar 't eerst naar Frankr. overbracht) to
Moslemici" uitgegeven. Zijn aardriksk.gej
book gesteld, zoodat zij tegenw. Robinia pseudoschrift „Ketab teguouym alboldan," d. boek
acacia, L. genoemd wordt. Daze acacia wordt
v. d. gesteldheid der landen, bevat, behalve in lanen en tuinen veal aangeplant, omdat zij
d. verdeeling der aarde in luchtstreken, tafelen
door hare rankheid en fijn loof onder andere
v. lengte on breedte., een uitvoerige beschr.
boomen een zeer schoon effect maakt. ZU bloeit
der zeegn, meren, rivieren, bergen, koninkten onzent in Juni en verspreidt dan een aanrgken, steden, natuurvoortbrengselen, zeden en
genamen gear, niet ongelijk a. dien v. oranjegewoonten v. d. toen bekende landen. Het is
bloesem. Het hout dezer plant, dat zeer tegen
niet geheel in 't licht gegeven en berust in
vocht bestand is, is voor draaiers-arbeid geM. S. in d. bibliotheek der Leidsche hoogesch.
schikt.
Abulghasi-Etehlider, khan v. Tartarije
Buiten d. Robinia pseudoa,cacia, L. treft men
uit 't gesl. v. Dsjengis-khan, gab. to Oergendsj
in onze tuinen nog eenige andere soorten v.
in 1605, regeerde met roam to Khiwa v. 1645
dit geslacht als sierplanten aan. Hiertoe betot 1665, deed toen afstand ten behoeve v.
hooren: R. caragana, L., R. frutescens, L., met
zijn zoon, en begon een geschied. der Turken
gale, en R. halodendron, L., R. spinosa, L.; en
to schrijven, met stamtafelen doorvlochten,
R. viscosa, Vent. met roode bloemen.
voor 't grootste deel een beknopt uittreksel
Ook 't echte gesl. Acacia wordt in onze hovers
uit andere Perzische schrgvers, maar leerrijk
door sommige soorten vertegenwoordigd, zoo
en geloofwaardig over zijn eigen tijdperk. Dit
als door A. armata, R. BR. A. decipiens,R. BR.,
werk, meermalen vertaald, is in 1825 in 't oorA. verticillata,W A. alata, R. BR., A. lophantha,
spronk. to Kasan gedrukt.
W. Daze planten hebben meestal een vreemd
Abulkasis, eigenlijk Abulkasem, Chalafaanzien, doordien de bladstelen zich verbreeibn-Abbas, bij Cordova gab. in 1106, was een
den en een bladachtig voorkomen verkrijgen,
Arabisch geneesh. en schrijver v. een werk
terwijl d. wezenlijke blaadjes verarmen. d. Vier
over heelk. operati6n, dat meermalen in 't Lat.
eerstgenoemde soorten kunnen ons daarvan
doch ook in 't oorspronkelijke (te Oxford, in
ten voorbeeld verstrekken, terwijl d. verbreede
1778) uitgegeven is.
bladstelen bij d. laatste, schoone, tweewerfAbundance (JEAN V), Fransch dichter uit
gevinde bladen dragen. d. Acacia's die deze
d. 16e eeuw, ook onder d. naam v. Meester
,,
eigenaardigheid vertoonen, behooren meest
Tyburne" bekend, schreef een mem gte balalien in Nieuw-Holland to huis. Het eigenladen, rondeelen en ook eeriige mysteridn,
aardig schemerlicht, dat daar in d. acaciawelke laatste nog in M. S. bestaan. Een: n La
bosschen door d. ao
orschijnende bladstelen
Passion d. J. C.", is gedrukt (Lyon; Ben. Riontstaat, verbaast alle reizigers. d. Acacia vera,
gaud), doch 't is zoo zeldzaam, dat d. biblioth.
W., A. arabica, W., A. nilotica, DEL., A. Seyal,
to Parijs waarschijnlijk 't eenige exempla.ar
DEL., A. tortilis, FORM, A. Ehrenbergina, HAYNE
bezit, dat er nog is. Hij stierf omstreeks 1550.
en A. gummifera, H., die alle in Afrika in
Abu-Simbel (Ebsamboel) is een plaats in
't wild voorkomen, leveren d. bekende ArabiNubi6, bez. Assoean, vermaard door twee oudsche gom, die als een dik vocht uit d. boom
Egypt. tempels, in 1817 door Burkhardt ontvloeit, dan verhardt en ingezameld wordt.
dekt. Voor d. ingang v. d. grootsten tempel,
—A. Verek.,
G. et P. levert waarschgnlijk d.
geheel in d. rots uitgehouwen, zijn vier zitSenegal-gom, on d. Japansche aarde of catechu
tende beelden v. 22 M. hoog, maar gedeeltelijk
komt gedeeltelijk v. Acacia catechu.
in 't woestijnzand bedolven.
Acacia (mAR,Turus) ook Akakia genoemd,
Abusjir, ook Aboesjir on Bender-(haven-)
was een Fransch geneesh. to Chalons in ChamBusjir geheeten, is een havenstad a. 't Noordpagne gab. ZUn naam Sans malice verwisselde
einde v. d. Perzische golf met 15 000 inw. en
h_ U, volgens 't toenmalig gebrui.k, met 't Gr.
reel handel op d. kusten v. Hindostan. d.
Akakia. Hij ward hoogl. to Pal* en geneesh. v.
Engelschen bezitten er een factorij, maar 't is
kon. Frans I. Hij stierf in 1551. Hi heeft d. „Ars
er in 't hoots jaargetij zeer ongezond.
medics," v. Galenus (ook „Ars parva" genoemd,
Abutilon is een plantengesl. uit d. fam.
om hare beknoptheid) en d. twee boeken De
der Maluwen (malvaceae). Het omvat velerlei
ration curandi ad Glauconem" in 't Latijn
kruiden en heesters, die in tropische gewesten
overgezet (Parisiis, 1538; Lugd. 1548). Nog liet
thuis behooren; maar in d. gematigde kas
hij een werk na: „Synopsis eorum quae V
wordt in d. jongsten tUd als sierplant aangeprioribus libris Galeni de facultatibus simplikweekt d. A. Darwinii, met groote hartvormige,
cium medicamentorum continentur", to Parijs
gelobde bladeren en groote schoone malvain 1555 uitgegeven.
achtige bloemen.
Acacia of Akalria (MARTINu5), d. zoon,
Abydus was een stad in Klein-Azi6 a. d.
ward to Parts gab., daar in 1574 hoogl. in d.
Hellespont, tegen over Sestos in Europa, met
heelk. en in 1578 geneesh. v. Hendrik III. Zijn
toestemming v. d. Lydischen kon. Gyges, door
uitgebreide praktijk noodzaakte hem d. hoogMilete aangelegd. d. Stad is bekend door d.
leeraarstoel to verlaten. Hij overleed in 1588,
liefde-gesclned. v. Hero en Leander; door d.
49 jaar oud. Hij schreef nConsilia medics", in
brug, die Xerxes daar over d. Hellespont sloeg,
d. verzameling v. Scholzms (Frankf. 1598), open door d. dapperen wederstand der inw. tegen
genomen) en De Morbis mulierum", libr. II, opPhilippus v, Macedonik Op d. puinhoopen is
gen. in d. „Collectio Gynaeciorum" v. Spachms
een Turksche vesting gebouwd.
(Argent, 1697). Zijn jongste zoon was geneesh.
Acacia. Met dezen naam bestempelt men
v. LodewUk XIII.
bij ons een uit N.-Amerika afkomstigen, 10 a
Academie was oorspronkelijk d. naam v.
12 M. hoogen, tot d. nat. fam. der peulvruchten
een fraai landgoed bij Athene, dus geheeten
(leguminosen) behoorenden boom, met vaak
naar d. vroegeten bezitter Academus. d. Hof
gedoornde takken onparig-gevinde bladeren
was met muren omringd; er waren overdekte
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wandeldreven, beekjes stroomden onder d.
schaduw der platanen, en a. d. ingang stond
een beeld met altaar v. d. godin der liefde.
In 't midden v. dit lustoord leeraarde Socrates'
meest begaafde leerling Plato, geb. 427 v. C.
(zie Plato). Er stond een tempel, door hem a. d.
Zanggodinnen gewijd, en dicht daarbij een
schoon gebouw, waar Plato veelal zijn verblijf hield en ztjne leerlingen vergaderde om
hen tot d. wijsbegeerte in to leiden. Van daar
dat zijn leerlingen 't bijwonen v. deze lessen
gewoonlijk 't gaan naar d. Academie noemden. — Na d. dood v. Plato werd d. door hem
gestichte school, waarin de beginselen zijner
wijsbegeerte worden onderwezen, schoon dit
niet meer a. dezelfde plaats geschiedde, nog
altijd d. academie en zij, die Plato's beginselen hadden aangenomen, academisten genoemd. d. Latere kweekelingen v. deze school
zijn immer verder v. d. beginselen v. Plato
afgeweken, zoo zelfs dat daarmede geheel
strijdige zijn omhelsd. Men onderscheidt
daarom d. vroegere en latere academie. Tot
d. eerste behoorden Speusippus, een neef v.
Plato, Xenocrates, Polemon, Crates en Crantor.
Deze oudere school onderscheidde zich niet
door oorspronkelijkheid, maar door groote geleerdheid, door liefde voor mathematische
wetenschappen, door het aannemen v. Pythagorische beginselen, en vooral door overhelling tot daemonologie. Tot d. latere academie
• ehoorde Arcesilaus (316-241 v. C.), die zich
in zijn onderwijs niet zoo zeer op d. schriften,
als wel op d. mondelinge overlevering, die
hij v. Plato zeide to bezitten, beriep. Hij ontkende, dat er v. d. waarheid een vast ken• nerk (criterium) bestond. Hij beweerde dat
men niets zeker wist, dat men zelfs niet eens
zeker wist, dat men v. niets zekerheid had;
dat men 't dus nooit verder kon brengen in
d. kennis der waarheid dan tot een wage
waarschijnlijkheid. Hem volgden Carneades,
Aenesidemus, Agrippa, Sextus on Empiricus,
die allen d. zoo even genoemde sceptische beginselen min of meer waren toegedaan. Men
telt hen echter niet onder d. Pyrrhonisten (zie
Pyrrho), schoon hunne beginselen met die v.
deze en alle twijfelende wijsgeeren zeer veel
overeenkomst hadden. — d. Academie, zoowel
d. vroegere als d. latere, moat niet met d.
•nieuw Platonische school, die tot lateren tijd
behoort, verward 1vorden.
Acadeznien, Zie Instellingen voor weten-

-

schap en kunst.

Acadia is het N.-Amerik. schiereil. a. d.
golf v. s. Laurens, dat een deel v. NederCanada en v. Maine en d. Eng. kolon. NieuwBrunswijk en Nieuw-Schotland bevat. Fransche volkplanters vestigden er zich in 1604
en groeiden er aan tot 20 000, maar d. Eng.
betwistten het gebied a. Frankrijk en verkregen 't bij d. vrede v. Utrecht in 1713. Doch
d. Acadiers wilden v. d. Eng. heerschappij
niets weten en verzetten zich met kracht en
goed gevolg tot 1755, toen 't Eng. gouvernement 18 000 Acadiers dwong, hun woonoord
to verlaten en hen naar andere deelen v.
Britsch-Amerika verplaatste. Bij d. vrede v.
1763 werd Canada en Cap Breton formeel a.
Engeland afgestaan, maar toch is nog altijd
d. bevolking meest v. Fransche afkomst.
Acajou, Zie Mahonyhout.
Acanthus is een tot d. nat. fam. der
Acanthaceen behoorende en in Frankrijk, Sicili6
en Itali6 inheemsche plant (door d. Gr. en
Rom. Berenklauw geheeten), waarvan voornamelijk twee soorten, Acanthus mollis, L. en
Acanthus spinosa, L. meer algemeen bekend
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zijn. Deze plant, vooral A. mollis, L. gaf d.
bouwmeester Kallimachus, getroffen door haar
schoonen bouw en door haar prachtige,
3 b, 5 d.M. groote, donkergroene, glinsterende
on diep ingesneden bladeren, aanleiding, om
met het beeld daarvan d. kapiteelen der
Korinthische kolommen to versieren. Later
heeft men dit versiersel ook aan drinkschalen
en vaatwerk aangebracht. d. Bijna een Meter
hooge, zich windende stengel v. Acanthus
mollis draagt in Juli en Aug. v. 't midden
tot d. top, groote, blauwroode lipbloemen,
zonder bovenlip en met een drielobbige onderlip. Zij aardt bijna in iederen grond, moat
's zomers rijkelijk en 's winters weinig begoten worden en kan zoowel door scheuring als door uitzaaiing worden vermenigvuldigd.
Acantophis is een zeer gevaarlijke giftslang op Nieuw-Holland, Zij verschuilt zich
in spleten of onder boomwortels en heeft
een taai leven.
A capella
capella) bet. in d. oude
kerkmuziek d. voortgang der zangstemmen
zonder begeleiding v. instrumenten, of wanneer die d. zang begeleiden, d. voortgang der
instrumenten in unisono met d. stemmen.
Acapulco, d. beste havenstad v. Mexico,
in d. staat Guerrero, a. d. Stile zee op
16° 50' 53" N. B., met 't kasteel Diego, heeft
slechts 4000 inw., maar een uitmuntende ruime
haven die, door graniet-rotsen omringd, een
woest, doch romanesk aanzien oplevert. Het
eiland Roqueta of Grifo ligt voor d. ingang
en vormt twee straten: d. eene ten W. v. 't
ail. is 250 M. breed, en d. Oostelijke wel
2000 M. d. Diepte der 7000 M. wijde kom is zoo
groot, dat d. diepstgaande schepen er kunnen
aanleggen. Toen Mexico nog onder Spaansche
heerschappij stond, was er een levendige
handel tuss. deze stad en 't ail. Manilla, van
waar jaarlijks een galjoen binnenkwam met d.
kostbaarste produkten der Philippijnen en v.
China. Dit vaartuig, dat half Juni, als d.
Z. W. mousson zich gevestigd heeft, v. Manilla vertrok, besteedde 5 maanden tot d. reis.
Bij aankomst werd een groote jaarmarkt gehouden, die wel een maand duurde, en door
5000 kooplieden bezocht werd. Op d. terugreis, die door d. Equinoctiaal-stroom slechts 40
dagen duurde, nam 't galjoen zilver, cochenille, cacao, wijn, indigo olie, wol en edelgesteenten made, ook pelterijen uit N.-Canada
en CaliTorni6. Deze handel is geheel vervallen,
maar sedert d. opening v. d. Panama-spoorweg
komen er weer vele schepen. d. Stad zelf is
door d. hitte voor Europeanen bijna onbewoonbaar en wordt daarenboven door aardbevingen, malaria en muskieten geteisterd.
d. Handel v. Peru, die bier voorheen zeer
levendig was, is naar Sonsonate verlegd.
Acaroklehars (Botany-baai-hars) is 't gestolde sap v. Xanthorrhoea hastilis, een boom
op Nieuw-Holland uit d. fam. der liliacaw.
Deze Kars is donkergeel, hard, specerijachtig,
licht smeltbaar, en zeer oplosbaar in alkohol
of bijtende alkalien, maar onoplosbaar in water.
' Acarus, Zie Mijt.
Acca Larentia was een herderin, d.
zoogmoeder v. Romulus en Remus, on droeg
d. bijnaam v. Lupa (wolvin); volgens anderen
een rijke weduwe, die haar vermogen aan
Rome. vermaakte ; volgens Plutarchus moeten
wij hier twee personen onderscheiden. Kon.
Ancus Martius stelde to barer eere feesten
in, Larentialia of Accalia geheeten.
Acceleratie is d. versnelling of vertraging
v. beweging. Een lichaam, dat door een of
.
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meer krachten in beweging is gebracht, blijft,
als die krachten er niet meer op werken, die
beweging met d. eens verkregen snelheid gelijkmatig volhouden, tot er een kracht is, die
't stun. Bltift echter gedurende d. voortgang
d. bewegende kracht er op werken, dan accelereert d. beweging, d. w. z. het lichaam gnat
hoe langer hoe sneller. Wij zien dit bijv. a.
een vrijvallend lichaam; d. oorzaak v. d. val
is d. aantrekk. der aarde, en omdat gedurende
d. val die aantrekk. blijft werken, doorloopt
dat lichaam in 't 10 tjjddeel e'en ruimte, m
't 2e tljddeel drie ruimten, in 't 3e tjjddeel /*/
ruimten, enz. Is er een constante (standvastige,
Hever gelijkmatige) kracht, die d. vaart stuit,
dan is er een gelgkmatig vertragende snelheid.
Wij merken die op btj een bal, die over eon
waterpas vlak rolt, maar door d. waving tegen
d. bodem en door d. tegenstand der lucht
steeds langzamer gnat, zoodat die in 't 10 tijddeel den afstand, in 't 2e tijddeel twee afstanden,
in 't Be tijddeel drie afstanden, enz. minder aflegt. Nu kan echter ook d. stuitende kracht accelereeren, d. w. z. d. kracht der terug.drijving
neemt toe, zoodat d. snelheid v. 't lichaam in
toenemende mate afneemt. Men ontwaart dit
bij een loodrecht omhoog geschoten pi jl
of kogel, die in 't 10 tijddeel d. aanvangssnelheid min een valruimte, in 't 2e tijddeel
d. aanvangssnelh. min drie valruimten, in 't
3e tijddeel d. aanvangssnelh. min vijf valruimten heeft.
Accent, Zie Klemtoon.
Acceptatie is een handelspapier, waarop
iemand zich door zijn handteekening verbindt
een bepaalde som op een bepaalden tijd to
voldoen. Het accept is d. naamteekening die
d. betrokkene op een wissel stelt, om daardoor
to verklaren, dat hij aanneemt dien op d. aangewezen tijd to betalen. In Engeland is d.
enkele naamteek. of ook met bijvoeging v. 't
woord seen (gezien) voldoende, maar volgens
't Fransche wisselrecht alleen geldig als er
woord aangenomen (accept()) bijgevoegd is. Acceptant is hij, die een op hem getrokken wissel
door onderteekening voor deugdelijk erkent,
waardoor men het wisselrecht tegen hem kan
doen gelden.
Accessio (natrekking) is een der wijzen
v. eigendomsverkrijging, waardoor men uit
kracht zljner zaak een andere verkrijgt, wel
to onderscheiden v. d. vruchten of renten, die
tot d. zaak self behooren. Bij accessio kan
eigendom verkregen worden door d. natuur of
door menscheltjk toedoen. Tot d. eerste behooren groote en kleine ellanden on door
aanslijking droog geworden platen, aanspoelingen e. d. g.; tot d. tweede d. verwerking
v. een grondstof, die 't eigendom is v. eon
ander. d. Eigenaar v. d. wol, waaruit een
waver laken maakt, v. d. steen, waaruit
d. kunstenaar een beeld houwt, het doek,
waarop de schilder een tafereel penseelt, heeft
goon recht op dat laken, beeld of tafereel,
maar slechts op d. waarde v. d. grondstof die
zign eigendom was, plus de schade en renten, als
daartoe gronden zijn (art. 639, 643-664 B. W.).
Een schat., d. i. een zulke verborgen zaak,
waarop ruemand zijn. recht v. eigendom kan
bevrUzen, en die door een louter toeval ontdekt is op eigen grond, wordt 't eigendom v.
d. grondeigenaar door occupatie, toeSigening
(art. 640-642 B. W.). Indien d. schat op. d.grond
v. een ander bij toeval gevonden wordt, behoort
d. eene helft a. d. vinder en d. andere helft
a. d. eigenaar v. d. grond (art. 642, B. W.).
Accessit is d. tweede prijs, b j d. beantwoording v. prijsvragen uitgeloofd voor 't
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werk, dat naast 't bekroonde als 't beste verklaard wordt.
Accidens, in 't meerv. accidentia, is 't
toevallige v. eenig ding of letterlijk 't toevallende, in tegensteLling v. 't wezenitjke ('t essentieele). Men kan bij alles, waarvan men een
uit vergeleken voorstellin.gen gevormd begrip
kan hebben, d. kenmerken onderscheiden, die
daarvan niet weggedacht kunnen worden, zonder dat 't begrip daarvan ophoudt bestaanbaar to zijn; en d. kenmerken, waarbij dit
niet 't geval is, al werden daze ook als veranderd, gewijzigd of geheel weggenomen gedacht. Zoo bijv. is de willekeurige beweging
iets wezenlijks in 't begrip v. dier; daze kan
niet weggedacht worden, zonder dat 't begrip
op zou houden to gin wat het is. Maar hoe
on in hoeveel tijd 't groeit; hoeveel en welk
voedsel 't behoeft; de wijze waarop 't zich
vermenigvuldigt, dit ales, hoe 't ook bij d.
onderscheiden diersoorten gewijzigd moge zijn,
laat 't begrip dier onveranderd; en daze eigenschappen en kenmerken worden, in tegenstelling v. d. substantia, 't accidens, bij sommigen ook welt inhaereerende genoemd. Het
is btj vele begrippen, vooral bij die welke tot
natuurverschUnselen en natuurgewrochten of
tot d. wilsbegeerte betrekking hebben, moeilijk
't toevallige en wezenlijke v. elkander of to
zonderen. Men zie hierover het art. inductie.
Overigens wordt 't woord accidens., als tegenstelling v. 't essentieele, op velerlei toegepast.
Zoo 131)v. worden bij eenige geestelijken accidenti6n, in tegenstelling v. 't vaste inkomen, d.
geschenken genoemd, die zij v. hunne leeken
voor bjjzondere geesteltjke handelingen ontvangen, en waarop ztj een recht hebben, dat
daarom jus stokes hoot.
Acciajusli was een Florentjjnsch geslacht,
dat v. d. 14e tot d. 16e eeuw veel beroemde
personen heeft opgeleverd, bijv. NICOLO A.1- 1365,
die groot senechal v. 't kon. NapeLs ward en
vele bezittin.gen in Apulia on Z. Griekenland
verwierf; DONATO A. t 1478, staatsman en schrijver V. „Caron Magni vita" en v. eon commontaar op d. „Zedekunde" v. Aristoteles ; VINCENTO
A. t 1572,uitstekend geschiedschrtjver o. a.
v. „Vita di Giannozzo Manetti" en v. „Vita di
Piro di Gino Capponi."
ACCi1113 (LucIus) Of ACTIITS Of ATTIITS was
een Lat. blij- en treurspeldichter, van wiens
werken slechts d. titels en eenige fragmenten
overgebleven zijn. Men vindt d. laatste in d.
verzamelingen on verhandelingen v. C. Stephanus, Scriverius on Vossius, in 't „Corpus
Po6tarum" v. Maittaire on in 't 15e deel v.
't „Theatre des Latins" v. Levee. ACCIUS was
bij zijn tijdgenooten hoog geacht. Htj begon.
voor 't tooneel to arbeiden, toen Pacuvius, d.
oude drama-dichter, v. Rome n. Tarente verhuisde on hem 't veld vrtj let.
Acclamatie = algemeene bijvalsbetuiging.. Om een 1 "lig debat to vermjjden,
of 't tijdverlies v. s mopneming to ontgaan,
wordt some in een vergadering een voorstel
bij acclamatie, in plaats v. btj meerderheid v.
stemmen aangenomen.
Acclimatzsatie is 't gewennen v. een
menschen-, dieren- of plantengeslacht a. een
woonoord, dat niet hun vaderland is. d. Afwissoling v. warmtegraad, d. mindere of meerdere
vochtigheid v. d. dampkring, d. bestanddeelen
v. d. grond on d. voedingsmiddelen hebben
grooten invloed op d. levensduur. d. Mensch
kan zich door zlin kennis en overleg in alle
oorden d. voorwaarden tot zijn bestaan verzekeren. Van d. dieren kan d. ?tend het best in
allerlei klimaat aarden. Wil een mensch in

ACC.
een vreemd klimaat lang en gezond leven,
dan moet uiterst matig zijn, alle mogelijke
voorbehoedmiddelen tegen d. plaatselijke kwalen in acht nemen en zich langzamerhand
gewennen a. d. leefwijs en d. voeding der
mboorlingen. Wil men dieren acclimatiseeren,
dan moet men ze zorgvuldig bescbutten tegen
al wat hun ongewoon is, deze beschutting
langzamerhand verminderen, en vooral ten
doel hebben 't volgend geslacht geheel naar d.
wijs v. 't nieuwe vaderland te doen leven. Door
d. acclimatisatie wordt een dier of plantsoort
soms veredeld, soms verbasterd. Over 't algemeen heeft d. mensch door 't inplaatsen v.
dieren en planten zeer schoone overwinningen
op d. natuur behaald. d. Meeste huisdieren,
voedingsgewassen, vruchten en dieren, die ons
thans omringen, zijn uit meer begunstigde
deelen der aarde hier overgebracht.
Accolade (van ad collum = om den hals)
is een plechtigheid bij 't opnemen v. iemand
in een ridderorde. Na d. ridderslag omhelsde
d. grootmeester d. nieuwen ridden 't Omhangen v. d. keten der ridderorde en 't omgespen
v. d. orde v. d. Kouseband heet ook accolade.
Accolle beteekent in 't blazoen : met een
halsband voorzien; zooals bijv. d. koeien in 't
wapen V. Beam. Verg. Accorne.
Accommodatie. Met dit woord wordt
algemeen aangeduid : het zich voegen naar
anderen ; meer bepaald wordt er mee bedoeld
d. handelwijs eons leeraars omtrent d. leerling, naar wrens vatbaarheid hij zich bij Ain
onderwijs schikt. Dit schikken kan plaats hebben met opzicht tot d. vorm der voordracht
of tot d. inhoud v. 't onderwijs. In 't eerste
geval voegt zich d. leeraar bij zijne ophelderingen en bewijzen geheel naar d. vatbaarheid v. d. leerling, on gebruikt hij bijv. bewijzen
afgeleid uit stellingen v. welke d. leerling d.
inhoud begrijpt en d. waarheid erkent, onverschillig of zij al dan niet boven alle bedenking verheven zijn -(arguments ad hominem,
disputatio ex concessis); voorts woorden en nitdrukkingen, die d. leerling volkomen bekend
zijn, al strooken zij ook niet geheel met d.
inhoud en d. waardigheid v. 't denkbeeld dat
d. leeraar wil mededeelen. Zulk eene accomodatie is niet alleen bjj godsdienstig onderwijs
in d. kerk v. d. oudste tijden en door d. meest
beroemde kerkvaders toegelaten en a‘anbevolen, maar ward door deze zelfs aan God bij
Zijne openbaringen toegeschreven, voor zooverre Hij zich daarin geheel naar de vatbaarheld der menschen heeft geschikt. Zij beschouwden deze accomodatie als een bewijs
der goddelijke liefde en wijsheid, en gaven
deze d. naam v. avyxavcitiacnc, condescensio,
dimissio. Ook met opzicht tot d. inhoud v. 't
onderwijs kan er accommodatie plaats hebben.
Dit geschiedt, als de onderwijzer dwalingen
en vooroordeelon v. d. leerling schijnt goed
to keuren, door ze Of niet to bestrijden, Of ze
in On onderwijs als onbetwiste waarheid op
to nemen, met 't bepaalde oogmerk om daardoor d. leerling voor zich to winnen on tot
volgzaamheid te bewegen, of tot 't erkennen v.
andere, hoogere waarheden geschikt to maken.
Men is zelfs in d. vorige eeuw begonnen zulke
accomodatie aan Jezus toe to schrijven, en
daarin een bewjjs zijner hooge wijsheid to zien.
Dit ward door d. rationalisten der vorige eeuw
geleerd, ten einde daardoor, zoo ale zij dachten,
a. d. strijd tuss. d. rode en 't kerkelijk stelsel
een einde to maken. Onder d. nieuwste rationalisten zijn er vele, die d. vraag of Jezus
accomodatie gebruikte, voor geheel overbodig
beschouwen. Zij beweren dat d. ideegn 't we-
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zenlijke in d. godsdienstleer uitmaken; dat
echter 't bekend worden, d. vorm, en d. opvatting er van in 't menschelijk gemoed, a. d.
wetten eener trapswijze ontwikkeling v. d.
geest onderworpen zijn, dat due d. zienswijza
v. elk tijdperk d. vorm der geopenbaarde ideegn
bepaalt. Dozen vorm moet men dus, zoo als
zij beweren, verbreken, ten einde op deze wijze
d. denkbeelden geheel zuiver te verkrijgen.
Accommodatie-vermogen van het oog
bestaat in d. eigenschap v. dat zintuig, om
zoo wel dichtbij-, ale verafgelegen voorwerpen
duidelijk to kunnen waarnemen. Optische
werktuigen, zoo ale verrekijkers, moet men
naar mate v. d. afstand v. t voorwerp, door
in- of uitschuiven regelen; bij 't oog geschiedt
dit, zoo ale uit vernuftig bedachte proeven
in d. laatsten tijd voldingend gebleken is, door
vervorming v. d. kristallens. Wil men dichtbij
iets duidelijk zien, dan welft men d. voorzijde
v. d. lens sterker, zoodat d. straalbreking
grooter wordt. Hieruit volgt, dat men een
verwijderd on een nabijzijnd voorwerp nooit
tegeljjk duidelijk kan zien, wel na elkander.
Bij eenzijdig gebruik v. 't oog gaat dit accomodatie-vermogen verloren; d. zeeman wordt
verzichtig, d. horlogiemaker, d. kantwerkster
wordt bijziende.
Accorne wordt in 't blazoen gezegd v.
dieren, wier hoomen v. andere kleur of ander
metaal zijn, dan d. dieren zelf. Zoo voerde d.
burggraaf v. Beam, ten tijde v. d. eersten
kruistocht : d'or, a deux vaches d. gueule acedaccornies et clarine'es d' azur.

Accompagneeren beteekent over 't algemeen een muzikale voordracht, die bestemd
is om een hoofdmelodie to ondersteunen, en
in het spelen of zingen, in d. basso continuo,
gelegen is. Het doel v. 't accompagnement is
d. melodie op 't voordeeligst to doen uitkomen. Wie accompagneert, moet dus altijd bescheiden blUven.
Accoord, Ital. a,ccordo, bet. 't samenstemmen v. meerdere tenon tot een welluidend
geheel. In d. natuurk. wordt geleerd on door
proeven bewezen, dat uit elke regelmatige
opvolging v. trillingen, een hoorbare toon
ontstaat, mite 't aantal dozer trillingen niet
minder dan 14 of 15 en niet meer dan 48 000
in een seconds bedraagt. d. Hoogte der tonen
hangt of v. 't getal trillingen, dat in een sec.
wordt volbracht; een toon is des to hooger,
near mate dit aantal grooter is. Duidt men
d. opeenvolgende acht muzieknoten aan door
d. letters: c d, e, f, g, a, b, c, dan is d. verhouding v. 't aantal trillingen 1, 9/8, 6/4, 4/3, %,
16/8, 2. Worden hiervan gelijktijdig d. eerste
(of grondtoon) c, d. derde (torts) e en d. vijfde
(quint of dominant) g, d. i. eon drieklank gehoord, dan geeft dit ons een aangename gewaarwording, wijl na elke 60 trillingen v. d.
grondtoon die der beide andere tonen
Wig met d. trillingen v. d. grondtoon vallen.
Een vierklank is Of eon septime -accoord: d.
grondtoon met drie boy. elk. gebouwde tertsen
Of een dominant - accoord: d. quint v. d. grondtoon met d. drie tertsen daarboven. Het is
onverschillig, welke d. hoogte v. d. grondtoon
is, mite d. beide anderen slechts, wat 't aantal
trillingen betreft, tot d. eersten in d. opgegeven verhouding staan. In d. toonkunst neemt
men 't woord accoord in ruiner beteekenis
en onderscheidt men consonneerende (welluidende), en dissonneerende (wanklinkende). Zij
ontstaan voornamelijk door tarts of quint een
halven toon te verhoogen of to verlagen. —
In d. schilderkunst bet. 't woord accoord d.
welbehagelijke overeenstemming v. kleuren,
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waardoor geen deel met een ander of met 't
geheel, een onaangenaam contrast oplevert,
een welgetroffen, gelijkvormig koloriet. — In
d. handel bet. dit woord een overeenkomst,
in 't bgzonder tuss. een schuldenaar en zijn
schuldeischers, om bijv. v. hunne schuldvordering 30, 40, 50 pet. to voldoen.
Accumulator is een 't eerst door ARMSTRONG bedacht toestel om mechanischen arbeid op te hoopen. Men kan bgv. al d. kracht, die
er noodig is geweest om een zwaar vliegwiel
rond to doers wentelen op denmaal tot een
•geweldige working gebruiken door een duimspil, of men kan met betrekkelijk kleine kracht
langzaam een sterke samenpersing v. dampkringslucht teweegbrengen, die dan tot een
plotselinge opheffing v. een zwaren last kan
•aangewend worden.
Accusatives is in d. verbuiging d, vierde
naamval, d. naamval v. 't voorwerp eener
handeling.
Accyns (Fr. impOt, Hd. Steuer, Eng. duty)
is een indirecte belasting op goederen v. dagelijksch verbruik. d. Overheid doet ze door d.
koopman betalen, die ze in d. daardoor verhoogden pits der waren v. d. verbruiker terug
ontvangt. d. Accijnzen, b. d. Bora. niet geheel
onbekend, komen in d. midden-eeuwen in
Spanje en Venetia voor, . en in ons vaderland
in 't begin v. d. tachtigj. oorl. Zij werden
veelal door d. steden geheven bij t binnenkomen .der koopwaren a. d. poort. Eerlang
hieven ook d. rijks-regeeringen accijnzen die
zoo verhoogd en uitgebreid werden, dat zij
bijy. in En:eland in 1829 d. helft der staatsinkomsten ( I millioen gulden) bedroegen. Wel
zijn v. alle belastingen d. accijnzen 't minst
dadelijk voelbaar, maar toch door d. staathuishoudk. veroordeeld en gaandeweg meer
en meer afgeschaft. Zij geven aanleiding tot
smokkelarij en grove ontduikingen; zij eischen
een talrijk ambtenaarspersoneel en hooge innings (perceptie-) kosten, zij drukken d. minvermogende veel sterker dan d. meervermo-gende, zlj belemmeren daarenboven 't handelsverkeer on maken dus 421, waren duur. In ons
vaderland zijn d. gemeente-accijnzen daarom
afgeschaft; ook d. rijks-accijnzen op 't gemaal
on geslacht (behalve op 't rundvleesch) en op
d. brandstoffen zgn vervallen; wij betalen nu
nog accijns op zeep, tout, bier, azijn, rundvlee,schr suiker en alkoholische dranken. Die
op gittip en zout (eerate levensbehoeften, voor
d. armen in geliJke mate als voor d. rijken)
zijn a. d. beurt om to verdwijnen, waarna
die op d. suiker mogelijk zal volgen.
Acer, Zie Ahorn.
Acerbi (minico) was een beroemd Ital. geneesh., geb. 1785 en in 1827 to Milaan gest.
Als klimsch leeraar en als schrijver over geneeskunde heeft hij zich een grooten naam
.verworven. Zijn hoofdwerk is : „Doctrina teorico-practica del morbo petentiale e de' contagj
in genere" (Milaan, 1822).
Acerbi (amsrppE), Ital. reiziger, geb. 3 Mei
1773 bij Mantua, bereikte in 1798 over land
door Skandinavie en Lapland d. Noordkaap
en beschreef die reis in 't Eng. (1802). Tot
Ital. consul-generaal in Egypte benoemd, doorzocht h d. Delta en Midden-Egypte, reisde
naar Tayoem en d. kusten der Roode zee, en
verrijkte d. Ital. musea met oudheidk. en nat.
hist. voorwerpen. Hg overleed in zijn vaderland
op 29 Aug. 1846.
Acerra, stad in d. Ital. prov. Caserta a. d.
spoorw. v. Rome near Napels, met 14 000 inw.
Aceton (methyl-acetyl Cs Hs 0) ontstaat bij
droge destillatie v. azijnzure zouten. 't Wordt
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gewoonlijk gevormd door destillatie v. calcium
en natrium-acetaat. 't Is een heldere vloeistof,
die bij een s. g. w. v. 0,814 heeft, bij 58°
kookt, zich oplost in water en in alkohol, en
aangenaam zoetachtig riekt, maar bijtend
smaakt.
Acetylan is een merkwaardig gas, 't eerst
door DAVY ontdekt. In 1839 merkte TORREY op,
dat in koperen buizen, waardoor lichtgas gaat,
een stof ontstaat, die bij een warmth v. 200° C.
ontploft, en in 1860 bewees BOTTLER, dat daze
ontplofbare stof ontstaat, als steenkoolgas
- door een anamoniakale koperoplossing geleid
wordt. Acetylen is een kleurloos vergiftig gas,
.dat a. 't lichtgas d. eigenaardigen geur goat
en bij 't verbranden stark licht geeft, maar
walmt.
Acevedo (DON ALONZ. MAR.), Spaansch
rechtsgeleerde, is op jeugdigen leeftijd to Madrid in 1771 gestorven. Zijn werken zijn zeer
geacht en vooral zgn geschrift, waarin hij 't
misbruik v. d. pgnbank aantoont, in 1770 gedrukt.
Achab, zoon en opvo/ger v. Omri, als koning
v. Israel (917-896 v. Chr.) „een ijdel en wineskeurig vorst, zonder moed, zonder geestkracht
en geheel in d. macht zijner vrouw IZEBEL,
dochter v. Ethbaal, kon. v. Tyrus, eene geestdrijvende dienares v. Baal". bracht hem
tot d. gerechtelijken moord v. Naboth, om in
't bezit v. diens wijnberg te komen. Hij werd
in den derden oorlog tegen BENHADAD, kon.
v. Syria, door een pijl getroffen, zoodat
stierf.
Achab of .Echab, zoon v. Kolaja, werd
als balling door Nebukadnezar met Jechonia
naar Babel overgebracht; lag was een valsch
profeet, die voorspellingen deed om, vooral
op vrouwen indruk to maken en a. zijn zedeloosheid bot to vieren. Zijn taal, die opstand
predikte tegen d. kon. v. Babel, berokkende
hem d. vuurdood.
Achaemeniden. d. Edeiste stam der oude
Perzen was die der Pasargaden, en een vorstelijke familie uit die stam heette Achaeme.niden. d. Achaemenide CA.MBYSES huwde- d.
dochter v. d. Medischen koning ASTYAGES, en
uit dit huwelijk werd CYRUS, d. stichter v. 't
Perzische wereldrljk geboren.
Achaeus, Grieksch drama-schrijver yam
Euripides en no, Sophocles, die omtrent d.
740 olympiade bloeide:, v. d. dertig of veertig
treurspelen en d. overige werken, die hij heeft
geschreven, zijn slechts fragmenten over, die
H. Grotius verzameld heeft.
Achaiers waren eigenlijk de bewoners v.
- 't landschap Achaia, in d. Peloponnesus; doch
onder d. Rom. heerschappg wordt die naam
ook aan alle Grieken gegeven. Na d. verov.
v. Troje, waar d. Achaiers onder d. belegerondo Grieken 't talrijkst waren, weken zij,
door d. Doriers verdreven, naar Ionia, noemden nu dit land Achaia, en vormden een
republiek,. die inzonderheid door 't Achaisch
verbond, m d. 3e eeuw v. C. beroemd werd.
Tot dit verbond, eerst slechts tuss. eenige
steden ter handhaving hunner onafhankelijkheld gesloten, traden later alle overige steden
v. Achaia, ook Athene en Megara, maar niet
Sparta, toe. ARAM; en PHILOPOEMEN waren d.
edelste aanvoerders v. dit verbond. d. Achaiers
werden sedert in versch. oorlogen, inzonderheid tegen d. Aetoli6rs, gewikkeld, en eindelijk
werd 't verbond eerst. door d. Romeinen verzwakt, en naderhand, bij d. uit een twist
met Sparta voortgevloeiden Achaischen oorlog, met d. verwoesting v. Korinthe (door
Mummius in . 146 v. Chr.) geheel vemietigd. d.
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Vrijheid v. Griekenland nam hiermede een
-einde, want d. staten van 't Achaisch verbond werden een Rom. prov. onder d. naam
Achaia.
Achal Teke is een stam v. Toerkmenen,
die d. Teke-oase bewoont, een vruchtbare
-strook land, 250 KM. lang., to midden der
woestijn, die beoosten d. Kaspische zee is.
Lang handhaafde d. Achal Teke zijn onafhankelijkheid, tot d. Russen in 1879 een expeditie
mitzonden om d. oase to bezetten. d. Achal Teke
bood wanhopigen tegenstand en sloeg d. vijand
met zwaar verlies terug, maar in 1880 ward
d. aanval herhaald onder gen. SKOBELEW, die,
na d. strijd der vertwijfeling, op 12 Jan. 1881
d. hoofdvesting Geok tepe veroverde, waarbij
8000 man der Achal Teke sneuvelden en 4000
gevangen werden. Op 6 Mei 1881 ward d. oase
bij Rusland ingelijfd, waardoor dit rijk tot bij
d. grenzen v. Afghanistan is genaderd. d. Oase
is thans een arrondissement met ± 50 000 bew,
dat tot hoofdst. heeft Askabad, een station v.
d. Trans-Kaspischen spoorw.
Achalzik is een belangrijke Russ. bergvesting in Trans-Kaukasie, met 16 000 inw. Zij
beheerscht d. weg v. Tiflis naar d. Zwarte
zee en ward op 21 Aug. 1828 door gen. Paskewitsch a. d. Turken ontnomen en sedert, niettegenstaande hevige aanvallen, door d. Russen
behouden. Zij is tevens d. hoofdplaats v. 't
gewest, dat ook Achalzik heat.
Achard (FRANZ CARL), gab. 28 April 1754
to Berlijn, natuur- en scheik., is inzonderheid
bekend om d. door hem bedachte verbeterin.gen in d. vervaardiging v. suiker uit d. mangelwortel. Om a. zijn uitvindin:, die door 't
Fransche Instituut, in Juli 1:I I, als hoogst
belangra voor d. nationals nijverheid erkend
word, grootere uitgebreidheid to geven, schonk
hem d. Koning v. Pruisen 't landgoed Cunern
bij Breslau in Silezie, waar hij een beet-wortelsuikerfabriek oprichtte, die gedurende 't continentaal stelsel, in d. winter v. 1811 dagelijks
150 KG. siroop opleverde. Achard vereenigde
in 1812 zijn fabriek met eon leerschool v. d.
bereiding, die ook door buitenlanders bezocht
ward. Hij ward tot directeur der natuurk.
klasse v. d. Academie der Wetenschappen to
Berlijn verheven, on stierf daar 20 Apr. 1821.
Behalve eenige natuur- on landhuishoudk. verhandelingen, heeft hij nagelaten: „Die Europ.
Zrickerfabrikation aus Runkelriiben (Leipz.
1809 on 1812, 3 dln).
Achard (DB s. VICTOR), in 't begin der 12e
eeuw gab., was regulier kanunnik v. s. Augustinus on tweede abt van s. Victor les-Paris.
Hendrik II, kon. v. Eng., benoemde hem tot
bisschop v. Avranches on achtte hem hoog.
In d. biblioth. v. Cambridge zijn afschriften v.
zijn M. M. S. S. „Trait() sur abnegation de
soi-mama" en „Sur la division de 1' 'Arne et
d. l'esprit", die vroeger in d. abdij v. s. Victor
berustten. Hij stierf in 1171.
Achard (LOUIS A. E. A.), eon Fr. romanschr.,
gab. in 1814 to Marseille, overl. 14 Maart 1875
to Parijs, muntte uit door karakterteekening,
beschrijving v. zeden on natuurtafereelen, door
geestigheid on gevoel.
Acharius (ERIK), een Zweedsch natuurk.,
ward gab. to Gefle, 10 Oct. 1757 on stierf 13
Aug. 1819 to Wadstena. Hij studeerde to Upsala bij Linnaeus, die hem wegens zijne talenten
onderscheidde. Te Stokholm ward hij als teekenaar v. natuur-histor. voorwerpen bij d.
Academie v. Wetenschappen aangesteld. In
1782 to Lund tot doctor in d. geneesk. gepromoveerd, zette hij zich als practisch geneesh.
to Schonen neder, maar bekwam in 1789 een
-
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aanstelling als prov. geneesh. to Wadstena,
welk ambt hij , onder d. titel v. professor, tot
zijn dood bekleedde. In d. nat. hist. maakte
hij zijn hoofdstudie v. d. korstmossen. Ztjn
twee geschriften hierover: „Lichenographiae
Sueciae prodromus" (Linkup., 1798) on „Meth°.
dus, quae omnes detectos lichenes illustrare
tentavit" (Stockh., 1803) trokken d. algemeene
aandacht. Uit alle oorden der wereld werden
hem nu verzamelingen v. korstmossen ter
bestemming toegezonden, waardoor hij in staat
gesteld ward een „Lichenographia umversalis"
(Gott., 1810) en „Synopsis methodica Lichenum"
(Lund., 1813) in 't licht to geven. Nochtans is
't niet to ontkennen, dat d. groote massa v.
bouwstoffen en misschien ook 't gedurig afbroken zijner studien door 't waarnemen v.
zijn ambt, 't geheel schaadde en d. grondslagen
v. zijn systeem a. 't wankelen bracht. FLSCKE
en zijn leerlingen bestreden zijn stelsel, zoodat
men a. Acharius nog slechts d. verdienste
toekent in dezen tak der nat. hist. 't ijs gebroken to hebben. Zijn naam is vereeuwigd
door een plantengeslacht (Acharia), vele plantensoorten (Conferva Acharii, Urceolaria Acharii,
Rhizomorpha Acharii) en een insect (Tortrix
Achariana). Hij liet een herbarium v. 11 000
species na, waarvan 't omvangrijkste en gewichtigste deel, d. korstmossen, a. d. universiteit to Helsingfor verkocht ward.
Achaz, zoon en opvolger v. Jotham, kon.
v. Juda (739 tot 723 v. Chr.), was een zwak,
onverstandig, eigenzinnig, afgodisch worst.
Terstond na zijne troonsbeklimming ward zijn
land door REZEN, kon. v. Syria, en PEKAH, kon.
v. Israel, aangevallen en Jeruzalem belegerd.
Ofschoon Jezaia hem tegen een bondgenootk
schap met d. Assyriers gewaarschuwd had
'sloot hij echter met d. Assyr. kon. Tiglat
Pilezer een verbond en ward litj a. dezen
schatplichtig. Tiglat Pilezer deed nu een inval
in Syria, veroverde dat rijk, doodde Rezen,
bracht ook 't N. en 0. v. Israel onder zijn
heerschappij, overstroomde Juda met zijn leger
en putte het uit. Achaz stierf, door zijn yolk
veracht, en ward niet in d. graven der koningen bijgezet.
Achelous is d. oude benam. v. d. riv. Aspropotamos, d. langste riv. v. Griekenland (220 KM).
Zij ontspringt op d. Pindus, vormde oudtijds
d. grens tuss. Aetolie on Akarnanie en vloeit
in d. Jonische zee.
Achelous was in d. fabelleer d. zoon v. d.
Oceaan on v. d. Aarde, on streed tegen Hercules om 't bezit v. liejanira. Toen hij zich
to zwak gevoelde, veranderde hij zich eerst
in een slang, vervolgens in een stier. Hercules
brak d. stier een hoorn of en schonk dien a.
.d. godin des overvloeds; Achelous zelf ward
in een rivier veranderd.
Achenbach (ANDREAS), gab. to Kassel, 29
Sept. 1815, en zijn broader • OSWALD, gab. to
Dusseldorf, 2 Febr. 1827, zijn twee beroemde
landschapschilders v. d. Dusseldorfsche richting. Terwijl d. oudste Noorsche en Duitsche
berglanden on zeestukken schildert, Levert d.
jongste bij voorkeur Ital. en Zuid-Duitsche
landschappen. d. Oudste geeft treffend getrouw
d. Noorsche natuur weder, d. jongste is meester in 't koloriet on 't verdeelen v. licht en
schaduw.
Achenbach (HEINRICH) : eb. to Saarbriicken, 23 Nov. 1829, was v. 1:. i t. 1866 hoogl. to
Bonn in 't Duitsche recht. Bismarck plaatste
horn in 1870 bij d. rijkskanselartj en hij was v.
1873 t. 1878 Pruis. minister v. handel, nuverheid
en openb. werken. Hij toonde zich daar een
voorstander v. vrije ontwikkeling, maar kwam
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daardoor in botsing met Bismarck. In 1879
werd h benoemd tot opper-president der prov.
Brandenburg.
Achensee, het grootste meer v. DuitschTyrol, ligt 93d M. boven d. zee, is 8 KM. lang,
gemiddeld S.M. breed en op enkele plaatsen 500 M. diep. Vele reizigers bezoeken dit
schoone meer.
Achentvall (GorrFam), geb. 20 Oct. 1719,
to Elbingen in West-Pruisen, legde zich, hoewel voor d. handel bestemd, op d. rechtsstudie
toe en werd near GOttingen beroepen tot hoogl.
in d. wijsbegeerte en in 1761, als hoogl. in d.
rechten. Met kOninkl ondersteuning deed hU
in 1751 en 1759 wetenschappelijke reizen door
Zwitserland, Frankrijk, Holland en Engeland.
Na een werkzaam, geheel a. d. beoefening der
wetensch. gewijd levee, stierf hij 1 Mei 1772.
Ofschoon d. statistiek, dat is d. juiste kennis
v. d. inwendigen stoffelijken en zedelijken toestand der volken, vroeger reeds door sommigen
was beoefend, is Achenwall d. eerste, die tot
algemeene en stelselmatige statistiek d. grond
legde. Hij verhief daarmede d. statistiek tot
een afzonderl. wetenschap. Onder zijne talrijke
werken staat daarom bovenaan zijn leerboek
der statistiek, dat geruimen tijd als 't bests
compendium dozer wetenschap gebruikt werd.
Het kwam in 1749 voor 't eerst in 't licht
onder d. titel: yAbrisz der neueste Staatswissenschaft" ; en m 1752 onder dien v. „Staatsverfassung der Europaischen Reichen im, Grundrime". beperkte zich hierin echter tot d.
statistiek v. d. hoofdstaten v. Europa: Spanje,
Portugal, Frankrijk, Groot-Brittannig en Nederland, waarbij hij in 1798 nog Rusland, Zweden
en Denemarken voegde. Verder schreef hij een
5 Geschichte der heutigen Europalschen Staaten
un Grundrisse" (GOtt., 1754) een „Entwilrf der
allgemeinen Europaischen Staatshandel des 17
and 18 Jahrhunderts" (GOtt., 1756 on 1779) on
zer juris naturae" (GOtt., 1775). Vele
do
dezer
werken, vooral die 't philosophische recht
betreffen, zooals zijn fragment „Primae lineae
juris gentium" (Gott., 1775) hebben bij geheel
veranderde denkbeelden niet meer d. waarde,
die daaraan in zijn tijd werd toegekend, on
gine statistieken hebben alleen nog histor.
waarde.
Acheron (d.) is bij d. oude Grieken een
onderaardsche stroom, waarover d. veerman
CHARON d. schimmen der afgestorvenen met gin
boot() voerde, waarvoor hij een soort V. vrachtgeld genoot, chat d. geloovigen d. doodon onder
d. to legden. Aileen die schimmen warden
over d. rivier gebracht, walks op aarde een
begrafenis genoten hadden, of weer lichaam
ten minste met eenige aarde was bedekt; d.
overigen moesten eon eeuw langs d. oever
dwalen. Ook was btj daze rivier het hol v. d.
bekenden Cerberus. Eigenlijk is Acheron d.
naam v. meerdere Grieksche beken, meest met
zwart en bitter water, waarbij er ook zijn, die
een gedeeltelijk onderaardschen loop hebben.
Acherr (DOM JEAN-LUC D'), een geleerd
Benedictijn in 1609 to s. Quentin geb., m 1632
lid der congregatie v. s. Marius, bracht 't
grootste deal v. zijn leven in d. abdy v.
s. Germain des Pros to Parts door, waarin hij
in 1685 overleed. Hij beoefende d. gesch. der
middeleeuwen en gaf vele belangrilke geschriften hierover in 't licht, o. a. ,,Veterum
aliquot scriptorum, qui adhuc in Galhae bibliothecis, maxime Benedictinorum, latuerunt, specilegium" (1653-1677), 13 vol. met bijv. on verb.
door De la Barre, 3 vol. (1723).
Achillea L. is een plantengesl. v. d. fam.
der samengesteldbloemigen (compositae), thuis-
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behoorend in Europa en N.- en W.-Azie. Onder
d. 60 soorten zijn vele sierplanten, zooals A.
ageratum met gale welriekende bloemen, A,
millefolium, 't zoogen. duizendblad, bij ons ook
als hazwras of hazekervel bekend, op droge
weilanden voorkomend, on waarvan d. specerijachtige bloemen een prikkelend, opwekkend
geneesmiddel zijn; A. Moschata en A. sane,
geurige Alpenplanten, waarmede in Zwitserland gekrtude
dranken worden bereid.
a
Achil es. Doze uit d. Griekschen heldentijd
en door d. zangen v. Homeros beroemde Theesaligr, was d. zoon v. vorst Peleus on d. zeenimf Thetis. Zijne moeder, zegt 't verhaal,
dompelde hem in d. Styx, waardoor hij onkwetsbaar werd, uitgenomen a. 't benedenachterdeel boven d. heel, waarbij zij hem vasthield, vanwaar nog dat deel v. t been d. pees
v. Achilles beet. Bij 't uitbarsten v. d. Trojaanschen krijg was door 't orakel gezegd, dat
Achilles zou sneuvelen, maar tevens, dat zonder hem Troje niet zou worden veroverd,
Daarom zond zijn moeder hem, in vrouwengewaad vermomd, naar 't ail. Scyros bij d.
kon. Lycomedes, die hem in dat gewaad onder
d. houffers opnam. Hier verliefde hij op 's kon.
dochter Deidamia, en verwekte bij haar Pyrrhus ((ook Neoptolemus genoemd). d. Schrandere Ulyssos ontdekte zijn schuilplaats on
vermomming. Nu trok Achilles a. 't hoofd der
Thessali6rs met d. overige Grieken teen Troje
op, wear hij door dapperheid uitmuntte, maar
met d. opperbevelhebber Agamemnon meermalen in twist geraakte, zoodat hij zich eindelijk met d. zijnen a. d. oorlog onttrok, tot d,
dood v. zijn vriend Patroklus hem d. wapenen
weder deed opvatten, en hij in een tweegevecht
REKTOR, Troje's steun, overwon on doodde. In
't laatste jaar der bolegering verliefd geworden
op Polyxena, Priams dochter, werd hij binn.en
Troje verraderlijk in d. tempel v. Minerva door
Paris in 't kwetsbaar deal zips begins met een
getroffen, waarvan hij stierf. Hij werd niet
ver v. Troje, to Sigeum, begraven. d. Thessahers offerden horn jaarlijks een witten on
zwarten stier.
Achilles heat d. vermaarde drogreden,
waarmede Zeno, d. Eleatische wijsgeer, on voOr
hem misschien reeds Parmenides, d. onraogelijkheid der beweging en daarmede tevens der
afwisseling on veelheid v. d. dingen aantoonde,
on op grond waarvan hij 't onveranderlijk z n
als begmsel dacht to kunnen vaststellen.
beweerde nameLijk, dat ale een schildpad zich
slechts op geringen afstand v. d. anelvoetigen
Achilles beyond, daze 't Bier nimmer zou kunnen inhalen, omdat hij altijd d. plaats zou
moeten innemen, die dit vooraf verlaten had,
on d. afstand tusschen beiden wel hoe langer
zoo kleiner zou kunnen worden, maar nooit
geheel en al verdwijnen. Hieruit maakt hij
het besluit op, dat begrip v. beweging ale
onderling strijdige bestanddeelen hebbencle,
onbestaanbaar is, Hoe scherpzinnig dit
bj d. eersten opslag moge schijnen, is 't tech
blijkbaar een drogreden, omdat dezelfde ruimte
in onderscheiden tijden door onderscheiden
lichamen ken doorloopen worden.
Achilles-pees (d.) us d. sterkste en dikste
pea v. 't menschelijk lichaam, vastgehecht a.
't achterdeel v. d. hiel. Zjj wordt gevormd
door 't einde v. d. tweelingspier (muse gemelli)
on v. d. .groote kuitspier (muse. soleus). Bij
beschadiging v. daze pees wordt 't staan en
gaan onmogelijk. Een ziekelijke verkorting v.
d. Achilles-pee; zoodat d. hiel d. grond niet
raakt, maakt d. zoogen. paardenvoet, of als d.
hiel opgetrokken wordt, d. klompvoet.
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Achilles Tatius, een Gr. romanschr. to
Alexandrie gob., leefde waarschVnlijk in 't
laatst der derde en in 't begin der vierde eeuw;
ging tot 't Christendom over, en werd bisschop.
Behalve een inleiding op 't werk v. Aratus
over d. spheeren (Isagoge ad Arati phaenomena)
bestaat er v. hem een roman over d. liefde
tuss. Clitophon on Leucippe (De amoribus Clitophontis et Leucippes), schoon v. stijl en inhoud.
Achimelech, waarschijnlijk dezelfde als
Ahia, d. zoon v. Ahitab, was priester bij d.
tabemakel to Silo. en volgde Saul met d. verbondsark in d. krijg tot Nob. Hier hielp hij
David op zijn vlucht als een geheime bode
des Konings en gal hem d. toonbrooden on
't zwaard v. Goliath. Hij werd daarom door
Saul met zijn geheele geslacht ter dood veroordeeld, en door d. Edomiet Doeg geveld.
Achimenes heet een plantengeslacht, dat
tot d. nat. fain. der Gesneraceen behoort on uit
Amerika afkomstig is; 't wordt tot d. schoonste
en sierlijkste potplanten gerekend. Er bestaan
daarvan een menigte verscheidenheden, meest
hybriden, door kruising v. versch. soorten verkregen, die zich door schoone bladeren en prachtig gekleurde bloemen onderscheiden. Zoo heeft
Achimenes argyrostigma, noox, eironde, v. onder
purperrood en v. boven bruinachtig-groen en
witgestippelde bladeren on rood en wit geschakeerde, dicht opeengehoopte bloemen ; Ach.
gloxiniaefolia, FORKIL, witte, v. binnen purperrood gestippelde ; en Ach. grandiflora, DE LAND.
groote blauwachtig-roode bloemen. Al deze
soorten, die tot d. kamerplanten behooren on
zelden hooger dan 5 a 6 dM. worden, kan men
vermenigvuldigen door d. wortelknollen, door
d. bladeren (die a. d. middennerf geknakt en
daarna op vochtige aarde gelegd, op d. plaats
der verwonding een knolletje doen ontstaan),
door 't zaad en ook door stekken.
Achitofel was een man v. buitengemeene
schranderheid en bekwaamheid in staatszaken.
In d. raad v. Absolom, die d. troon zijns vaders
bemachtigd had, komt d. man In al zijn boosheid, maar tevens juistheid v. berekening voor.
Zijn eerste raadgeving a. Absalom is, dat hij
zich openlijk v. 't kon. serail meester moat
waken, d. gevluchten David geen tijd laten
om zijn getrouwen ten strijde to doen bijeenkomen, maar met 12 000 man, a. wier hoofd
strijden wil, dadelijk aanvallen. Absalom
volgde Achitofels raad niet, en 't bewijst weder
mans fin voorzien der gevolgen, die d. verwerping v. zijn en d. aannemmg v. Husais
mad hebben zou, dat hij zich dadelijk daarop
V. 't leven beroofde, koel, berekend, als een
.echten stoicus.
Achmed is d. naam v. zeven khalifen uit
huis der Abbasiden en v. drie sultans v.
Turkije. ACHMED I , zoon v. Mohammed III, werd
in 1603 sultan. Hij streed tegen keizer Rudolf II,
maw d. Perzen onderwijl in Armenia
-doordrongen en d. Aziat. provincien in opstand
kwamen, sloot hij met d. Keizer eon wapenstilstand v. 20 jaar, waarbij versch. Hongaarache vestingen in Turksche handen bleven,
herstelde toen zijn gezag in 't Oosten. Na
vrede bouwde hij to Konstantinopel d.
rachtige moskee, die naar hem heet, en overIced 22 Nov. 1617.
Achmed II, zoon v. sultan Ibrahim, word
in 1691 door d. Janitsaren in plaats v. zijn
broader Soliman tot sultan verheven. Hij streed
tegen d. Keizer en tegen Venetia, maar verloor
d. slag bij Salankemen en stierf in 1694 te
midden v. verwarring en opstand in zijn rijk.
Achmed
zoon v. Mohammed IV,
volgde in 1703 zun broader Mustapha II, die
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door d. oproerige Janitsaren was afgezet, op
als sultan v. Turkije. Hij ontving kon. Karel
XII v. Zweden na diens nederlaag bij Pultawa,
1709, grootmoedig on gastvrij. Vooral door
Karels ophitsing brak een oorlog tuss. d. Russen en Turken uit, waarin tsaar Peter d. Groote,
die met zijn leger to diep in Moldavik doorgedrongen en ingesloten was, groot gevaar
liep gevangen genomen to worden on a. 't gevaar slechts ontsnapte door 't overleg zijner
vrouw Katharina, die met hare juweelen d.
groot-vizier omkocht. d. Vrede, die in 1711
gesloten werd, kostte Peter d. stad Azow, en
daardoor d. gemeenschap met d. Zwarte zee..
Achmed, door deze voordeelen stouter geworden, Wilde nu ook Morea a. d. Venetianen
ontrukken, waar hij thans, door geen anderen
krijg belemmerd, een groote macht kon verzamelen. d. Groot-vizier Ali Koemoerdsji, een
wreed, eerzuchtig en trotsch man, ondarwierp
spoedig dit geheele schiereiland, 'tgeen to gemakkelijker vial door d. oneenigh. tuss. d.
Grieken en Venetianen. Een aanval op 't ail.
Corfu mislukte door d. dapperheid v. Schulemburg, en toen Oostenrijk zich met d. Venetiaansche republiek tegen d. Porte verbond en.
Eugenius v. Savoie d. groot-vizier bij Peterwardein versloeg, zoodat Belgrado on Temeswar
d. Oostenrijkers in handen vielen, moest ACHMED
in 1717 d. vrede to Passarowitz teekenen. Achmed III regeerde tot 1730, toen hij v. d. troon
gestooten en in denzelfden kerker opgesloten
werd, waarin zijn voorganger 't leven had geeindigd. Hij stierf daar in 1736. Hij had verstand on bekwaamheid om to heerschen, maar
hield v. pracht, weelde en vermaken. Onder z**n
regeering werd in 1707 d. eerste boek
kerij to Konstantinopel gesticht, die echter
later weder te niet ging.
Achmed-Weilk-pasja is een Turksch
staatsman v. d. tegenw. tijd, geb. in 1818 to
Konstantinopel on to Parijs opgevoed. Hij werd
eerst chef v. 't vertalingsbureau to Konstantinopel en gaf in die betrekking sedert 1847 een
statistisch jaarboek in 't Fransch uit. In d.
onderhandelingen met Rusland over d. Donauvorstendommen toondeongemeene diplomatische bekwaamheid. Hij
Hij werd daarna gezant in Perzie on na zijn
lid v. d.
Hoogen mad. Sedert werd hij beschouwd als
een der leiders der hervormingspartij. In 1857
was hij min. v. justitie, in 1861 gezant to Parijs,
maar 't kenteren der bovendrpende partij
verwijderde ook hem meerma1en uit het bestuur; hij wijdde zich dan a. wijsgeerige studien; hij schreef dan onder d. naam v. d.
„Kluizenaar v. Roemili Hissar" en verwierf
daarmede grooten roam. In 1878 was hij weder
minister en hij onderteekende in die kwaliteit
d. vrede v. san Stefano. In 1880 was hij na d.
val v. SAID-PASJA een korten tijd groot-vizier
en tot 1884 gouverneur in Klein-Azie te Broessa.
Achordion, v. 't Gr. a = sender en chordion = snaar,_ is een muziekinstrument, uitgevonden door J. C. Van Oekelen to Breda.
't Gelijkt op een pianoforte, maar vereenigt
't geluid v. d. fluit, klarinet en fagot tot lieflijke samenstemming.
Achromatismus is opheffIng v. d. kleuren, die bij d. braking der lichtstralen ontstaan,
door andere kleuren. d. Lichtstralen verbreiden
zich in rechte linen, maar wanneer zij nit een
Were in een dichtere (echter doorschijnende)
middenstof komen, worden d. rechte lichtstralen gebroken naar d. dichtere stof toe. Dit
wordt braking des lichts genoemd. Men ziet
hiervan een voorbeeld, indien men een stok
schuin in water steekt ; d. tot ons oog komende
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gebroken stralen doen het ons toeschtjnen alsof
d. stole geknakt is. Denkt men zich een loodltin
op 't straalbrekende lichaam (een water- of
glasoppervlak bijv.) dan maakt d. lichtstraal
in d. stof dus een kleineren hoek met die
loodlijn dan in d. dichtere stof. d. Verhouding
v. deze hoeken tot elkander wordt d. brekingsverhouding of brekingsexponent genoemd, en
ooze landgenoot srnrLiivs ontdekte d. wet, dat
die verhouding dezelfde bltift hoe groot of
klein d. hoek v. invalling zijn moge. DJ is
echter voor verschillende middenstoffen verschillend, zoodat een lichtstraal bijv. anders
gebroken wordt bij d. overgang v. 't luchtledige in glas, dan bij d. overgang v. lucht in
glas, of bij dien v. lucht in water. Bij d. overgang uit 't luchtledige in water is d. verhouding
1336 : 1000. Uit 't luchtledige in lucht v. gemiddelde dichtheid 10029 :10000, in gewoon gins
1535 : 1000 en in flintglas 16 : 10. Doze getallen
drukken slechts gemiddelde brekingsverhoudingen uit, en verschillen voor licht v. onderscheiden kleur, zoodat zij voor rood licht iets
kleiner, voor violet licht iets grooter zUn.
Gaat een lichtstraal in eene schuine richting
door een dichtere stof, bijv. uit lucht in glas,
dat a. twee zijden door evenwijdige vlakken
begrensd is zooals door een gewone vensterruit, dan wordt die bij zijne intrede in 't glas
wel gebroken, doch bij 't uittreden in d. lucht
heeft weder eene breking plaats in tegenovergestelde richting. deze breking echter
even groot is als d. eerste, zal d. richting des
straals hierbij geen verandering ondergaan;
d. straal wordt daardoor slechts verplaatst,
zoodat d. uittredende evenwijdig met d, intredende is. Maken echter d. beide vlakken to
zamen eenen hoek, dan vertoont zich een ander
verschijnsel. Het licht wordt dan namelijk in
kleuren ontbonden. Laat men een zonnestraal
door een nauwe opening op eon glazen prisma
(een glazen staaf, waarvan d. doorsnede een
driehoek is, liefst zoo gehouden, dat een der
scherpe kanten naar beneden gekeerd is) Tanen,
dan heeft er bij d. breking tevens eene scheiding
des lichts in verschillend gekleurde stralen
plants. Het witte licht der zon kan namelijk
beschouwd worden als een oneindig ggrroot
getal v. stralen to bestaan, v. verschillende
breekbaarheid en kleur; deze zullen dun, door
het prisma gaande, in verschillende mate v.
hunnen weg worden afgeleid, zoodat zij achter
prisma uiteenloopen. Stelt men dan op
eenigen afstand in d. weg dozer stralen een
wit scherm, dan zal zich daarop een reeks v.
kleuren vertoonen in d. volgende orde: rood,
oranje, geel, groan, blauw, indigo en violet.
Houdt men 't prisma zooais boven gezegd is,
dan zal 't violet boven, 't rood onder zijn.
d. Eerate stralen zullen dus het meest, d. laatste
het minst v. d. richting des oorspronkelijken
straaLs afwijken. d. Kleuren gaan bij doze
schifting met oneindig vele tusschentrappen
zacht in elkander over. d. Natuur Levert ons
een voorbeeld hiervan op in d. regenboog.
Doze kleuren kunnen door middel v. een
tweeds prisma niet verder worden ontleed;
zij zijn dun enkelvoudig. Worden ale stralen
v. 't zonnebeeld door een brandglas of brandspiegel opgevangen en weder bijeengebracht,
dan geven zij to zamen weder wit licht; vangt
men een gedeelte der stralen op, bijv. rood,
oranje en geel, en verzamelt men doze op
dezelfde dan verkrijgt men een liphtrood.
Worden ook d. andere stralen evenzoo opgevangen, dan geven zij to zamen een blauwe
kieur. Doze beide maken to zamen weder wit.
Twee kleuren die aldus to zamen genomen,
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wit vormen, worden aanvullings- of complementaire kleuren genoemd. Wanner men tot
d. ontleding v. 't licht prismen v. verschillende
stoffen gebruikt, doch waarvan de hoek, dien
d. vlakken met elk. maken, dezelfde is, zullen
d. gekleurde beelden op 't scherm niet even
lang ztjn; wil men derhalve met prismen v.
verschillende stoffen zonnebeelden v. dezelfde.
length vormen, dan zullen d. brekende hoeken
v. beide prismen verschillend moeten zijn, zOO
dat 't prisma, dat -het grootste kleurschiftend
vermogen bezit, d. kleinsten hoek heeft. d.
Grootte dozer hoeken is door berekening to
bepalen. Worden twee prismen v. verschillend
vermogen zoo to zamen gevoegd, dat zij het
Licht in tegengestelde richting broken en ontleden zouden, dan zal er een breking ontsta.an, waardoor het licht niet ontleed wordt..
Zulk een prisma wordt achromatisch genoemd. d. Breking, die een ongekleurde lichtstraal door zulk een prisma ondergaat, hangt<
dan of v. d. hook, dien d. vlakken met elkander maken.
Indian witte lichtstralen door een bole glazen lens (d. i. eon glazen schtjf, die in 't midden dikker is dan op d. ran en, een gewoon
vergroot- of brandglas, een brilleglas v. een
verzichtige) vallen, zullen zij ook worden
ontleed. d. Violette stralen, die starker worden
gebroken, zullen korter bij d. lens to zamen
komen dan d. roode, en d. overige stralen op
een punt daartusschen, zoodat indien men
omstreeks dat punt een wit scherm houdt, er
een reeks v. gekleurde kringen ontstaan
Dit in een punt samenkomen der verschillende
lichtstralen, wordt chromatische aftetking of
chromatische aberratie genoemd, en deze aberratie was lang een groot bezwaar bij 't zien
door vergrootglazen, verrekijkers en teleskopen, omdat d. voorwerpen gezien worden omringd door regenboogsranden. Uit 't voorgaande
is echter licht na to gaan, hoe dit bezwaar kan
worden opgeheven. Men voegt namelijk tegen
een dubbel bolle (biconvexe) lens een andere
waarvan d. breking en kleurschifting
in tegengestelden zin der eerste is, en wel zoo,
dat d. kleurschifting in d. eerste to weeg gebracht, door d. tweeds wordt opgeheven, op
dezelfdewAjze als dit voor 't achromatisch.
prisma is aangetoond. Dewij1 't echter met
twee lemon onmogelijk is alle kleuren weg
to lumen, tracht men slechts d. uiterste stn.len, rood on violet, op to heffen, waarbij dan
d. overige nagenoeg wegvallen. Gewoonlijk
wordt tot d. • samenstelling v. achromatischo
lemon voor d. dubbeibolle crownglas (loodhoudend glas) en voor d. holbolle flintglas
(vuursteenglas) gebruikt, waarbil d. lactate
dient om d. aerate to achromatiseeren. Vroeger
steide men d. grootere lenzen, die als voorwerpglazen voor verrekijkers moesten dienen,
uit drie lenzen to zamen. d. Tweeds of flintglaslens wordt meestal kort bij of tegen d. crownglas-lens geplaatst; zij moot dan dezelfde
grootte als doze hebben. Aangezien 't echter
moeillik is groote stukken flintglas to vervaardigen, die vrt v. blazon en strepen zJn,
is men er op bedacht gewee.st om lemon
a.chromatisch to waken met kleinere_ v. flintglas. Daartoe sten men op 1/3 of 1/3 v. d. brandpuntsafstand, achter d. eerste of crownglaslens, eerst die uit flintglas. kan dan kleiner
omdat d. stralen, die even
op d.
eerste gevallen, dan reeds in een
emera
ruimte bAjOenzijn. Men heeft dit be
1 in
d. laatsten bid met vrucht op d.
era toegepast, en deze worden dan dsal_yhsc klikers
genoemd. d. Sameastelling v. zulke dialytischa
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lenzen werd 't eerst door Barlow voorgeslagen ;
Rogers bracht eenige verbetering in dezen voorslag. Littrow berekende d. noodige gegevens
en PlOssl in Weenen maakte 't eerst kijkers
volgens dit beginsel. Men heeft ook lenzen
getracht achromatisch to maken door in plaats
v. flintglas, vloeistoffen to nemen, tusschen
gebogen glazen bevat. Dit schijnt echter in d.
uitvoering vele bezwaren to ontmoeten.
Newton hield het voor onmogelijk om achromatische lenzen to vervaardigen, want hij besloot, uit een onnauwkeurige proof, dat 't brekend en het kleurschiftend vermogen a. elkander evenredig waren. Hall vervaardigde echter
in 1733 d. eerste achromatische lenzen on in
1758 kwam J. Dollond, door d. onderzoekingen
v. L. Euler daartoe opgewekt, tot d. samenstoning v. achromatische kijkers. Frauenhofer
in Munchen bracht ze tot groote volkomenheid.
Ook Brewster en Cauchy brachten door proeyen en wiskundig onderzoek 't hunne hij tot
een juiste kennis v. d. regelen, bij 't samenstellen v. achromatische lenzen to volgen. Uitmuntende kijkers v. dezen aard worden thans
vervaardigd door VOIGTLANDER to Brunswijk,
SECRETAN to Parijs on DALLMEIJER to London. .
Achronisch, een woord, in d. sterrekunde
gebruikelijk, bet. 't opkomen v. een ster, als
d. zon onder-, of 't ondergaan eener ster, als
d. zon opgaat, in welk geval d. ster gezegd
wordt, achronisch op- en onder to gaan.
Acht, Rom. VIII, Gr. is 't kubiek of d.
derde macht v.'t kleinste geheele getal (twee) =
2 X12 X 2. Daarom werd het vroeger veel als
deel v. geheele maten gebruikt, en nog spreken
wij v. een achtste vat boter, en genieten effecton-makelaars 'I pct. provisie. Acht is deelbaar
in alle onevene kwadraatgetallen, als die met
d. eenheid verminderd zijn (bUy. in 25 — 1 = 24;
in 49 — 1 = 48).
Achterfeldt (JOHAN HEINR.), gab. to Wezel,
17 Juni 1788, was R. Kath. hoogl. to Bonn.
Wijl hij zich een aanhanger v. 't door d.
R. Kath. kerk veroordeelde stelsel v. HERMES
toonde, werd hij in 1844 door d. Aartsbisschop
v. Keulen in zijn ambt geschorst. Hij bezorgde
eon nieuwe uitg. v. Hermes' „Christ.-Katholische Dogmatik".
Achterhar is d. loodrechte balk der sluisdeuren, die onmiddellijk aansluit bij d. muur,
d. deur draagt, on waarin d. boven-, onder- en
middenriggels der deuren bevestigd worden;
daze wordt v. achteren afgerond voor 't draaien
der deuren; v. onderen is d. achterhar voorzien v. eon metalen harmuts, die in een metalen
pot draait. d. Draaiing geschiedt op twee gedeelten v. spheron of ook, zoo als meer on
meer gebruikelijk wordt, op een pin en in een
beugel. v. Boven heeft d. achterhar een metalen
ring om d. kop, die in d. ijzeren ring v. zware
Uzeren ankers draait, welke in d. sluismuren
met schieters worden ingemetseld. d. Zwaarte
der achterharren regelt zich altijd naar d.
grootte der sluisdeuren, on dus naar d. wijdte
der sluizen.
Achterhoede. Door achterhoede verstaat
men in 't algemeen een deel v. een lager of
v. een legerkorps, dat bestemd is om voor d.
veiligheid in d. rug to waken. Rukt een korps
tegen d. vijand op, dan is 't d. taak der achterhoede 't hoofdkorps to beschermen tegen all()
verrassingen en alle ondernemingen v. kwalijk
gezinde bevolking, die zich baseeren op d.
voortgang v. 't lager. d. Achterhoede stuit en
hereenigt d. achterblijvenden, waakt tegen het
maraudeeren, beschermt d. bagage on zorgt
voor- d. gemeenschap met 't mtgangspunt v.
d. tocht. Trekt een korps voor d. vijand terug,
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dan wordt d. werkkring der achterhoede v. 't
grootste belang. Daze wordt dan samengesteld
uit d. bests on strijdbaarste troepen, wijl v. hun
volharding, beleid on zelfopoffering veeltijds
het lot v. 't hoofdkorps afhangt. Zij belet dan
het to stark opdringen v. d. vijand, door dozen
in daartoe gunstige stellingen af to wachten
en op to houden, of-wel tracht zij hem door
stouts aanvallen tot zoover terug to drijven,
dat het korps dat gedekt most worden, d.
marsch kan voortzetten om eon stalling to
bereiken, waarin het zich met voordeel kan
verdedigen, of vanwaar men wader met gunstig
gevolg d. aanval kan hervatten. Is er tijds
genoeg, dan maakt d. achterhoede d. wogen,
bruggen en communicatie-middelen voor d.
vervolgenden vijand onbruikbaar. In dit opzicht waren in d. latere oorlogen vooral merkwaardig d. terugtocht v. Moreau naar d.
Rijn in 1796; v. Soult naar Gallicio in 1809;
v. Massena naar Ciudad-Rodrigo in 1811; v.
Blucher in Mrt. 1814 on v. Napoleon v. Laon
naar Soissons in 1814.
Ook in d. zeeoorlogen hing dikwijls v. d.
houding der achterhoede 't wel of wee der
hoofdvloot af. Toen in 1665 't admiraalschip
v. Wassenaar-Obdam in d. lucht vloog on d.
Nederl. vloot daardoor in verwarring op d.
vlucht sloeg, besteeg JAN D. WITT een der achterste schepen, verzamelde meerdere om zich
heen, en hield hiermede d. Eng. vloot tegen
tot d. ontredderde schepen binnengaats waren;
maar toen in Aug. 1666 CORN. TROMP met d.
achterhoede die des vijands versloeg en eigenmachtig twee dagen vervolgde, had dit d. nedrlagzobmewrdnaftoch
v. De Ruyter ten gevolge.
Achterhoek (d.) wordt zoowel 't 0. deel
v. Overijsel (Twente) als v. Gelderland ('t oude
graafschap Zutfen) genoemd.
Achterleen was, in d. tijden v. 't Leenstelsel, een gedeelte v. een leen, dat door d.
leenman (vazal) aan een ander in leen werd
gegeven. Wie zulk een achterleen aannam,
heette achterleenman(valvassor) en verplichtte
zich tot hulde, trouw on manschap a. d. vazal
en tot trouw a. d. suzerein (opperleenheer).
d. Vazal had tot 't uitgeven v. achterleenen
d. toestemming v. d. leenheer niet noodig,
mits hij niet voordeeliger voorwaarden toestond dan hij zelf genoot. Verloor d. vazal
zijn rechten, dan erkende d. suzerain d. valvassor als onmiddellijken leenman.
Achtermann (WILHELM), gab. 15 Aug. 179g
bij Munster, was tot zijn 32e jaar schrijnwerker, maar trok d. opmerkzaamheid door d.
kunstvaardigheid, waarmede hij lofwerk on
fijn snijwerk in hout leverde. Hij verwierf d. midelnoarItcizenshp
daar wonderschoone beeldhouwwerken, o. a.
een „Pieta" on een „Afneming v. 't Kruis",
in Carrarisch marmer, die in d. Dom to
te- zien is. Hij overleed 26 Mei 1884 to
Rome.
Achthoek (octogoon) hest een vlak, dat
door acht zijden begrensd wordt. Bij een regelmatigen achthoek zijn d. acht zijden even lang
on d. acht hoeken even groot. D. middenpuntshoek v. zulk een flguur is 45° en d. polygoonshoek = 135°. Zie verder 't art. veelhoek
(polygoon).
Achting is 't beseffen, erkennen en waardeeren v. voortreffelijkheden in een persoon
of in eon work on tevens 't gedrag omtrent
die persoon of zaak, dat ons ten gevolge daarvan wordt voorgeschreven. Achting is voor
hem, die er 't voorwerp v. is, bevrediging eener betamelijke eerzucht, 't loon v. verdien-
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sten, waarop hij billtjk aanspraak mag maken;
en dus ook een prikkel om ztjne voortreflijkheden zooveel hem mogelijk is, te ontwiUelen. De voortrefljjkheden, die men bij anderen
opmerkt en waardeert, kunnen of zimieltpr of
zedeltik zijn. In 't eerste geval munten. uit
door zekeren uiterlijken glans of door een
meerderheid v. kracht of door toevallige gelukkige omstandigheden. Bij zwakken en onontwikkelden ontaardt d. achting niet zelden in
schuwheid, vrees of kruipende onderdanigheid,
maar slaat zij ook lichtelijk tot haat en ver-volging over. Wanneer d. voortreflijkheden
zedelijk zijn, valt d. achting to zamen met
eerbied. Achting is voor opklimmende Braden
vatbaar en draagt naarmate zij hooger klimt,
onderscheidene namen; zij kan echter ook een
verkeerde richting nemen. Dit heeft bijv. plaats
als zij alleen zinnelijke en zekeren glans verspreidende voortreflijkheden met hartstochtelijkheid erkent en bewondert, en daardoor d.
zedeltke voortreflijkheden v. anderen voorbijziet ; als schijnbare voortreflijkheden voor ware
aangezien worden; als men met zekere voortreflijkheden dweept, d. i. die boven d. waarde
schat, of als men bij d. uitdrukking en 't
geven v. bewijzen v. achting zichzelf verlaagt
en zich tot een voorwerp v. verachting maakt.
d. Zorg om op een waardige, het goede in 't
algemeen bevorderende wijze achting te schenken, of om zich die waardig te maken, maakt
een belangrtjk deel der algemeene opvoeding uit.
Achtschelling (LuxAs) was een landschapschilder nit Brussel, die in 't laatst der 16e
en 't begin der 17e eeuw leefde. Hij overtrof zijn
leermeester Lodewijk De Vadder in juiste nabootsing der natuur. „Zijn tafereelen zijn bekoorlijk en grootsch en v. een verwonderlijke
verscheidenheid en transparant v. koloriet."
Achtyrka is een arrond.-hoofdst. in 't Russ.
gouvernement Charkow, met 24 000 inw. In d.
hoofdkerk Ain drie schilderijen v. Murillo.
Achyrantes is een plantengeslacht uit d.
fam. der Antarantaceen, om d. teedere kleurschakeering der bladeren, als sierplant gebruikt. Vooral Achyrantes Verschaffelti wordt
tot het aanleggen v. mozaik-perken en -randen
aangewend.
Acidometrie is een wijze v. bepaling v.
't zuurgehalte in een met water verdund zuur,
zonder scheikundige ontleding toe to passer.
Te dien einde wordt gebruik gemaakt v. bekende natuurkundige eigent3chappen, bfjv. v.
't soortgelijke gewicht, 't kookpunt of d. lichtbreking die voor zuren v. versch. zuurgehalte
bekend zijnde, daarna tot d. bepaling der sterkte
-v. doze zuren kunnen worden gebezigd. Gewoonlijk maakt men gebruik v. 't soortgelijke gewicht, waarvoor vele tabellen ontworpen an; wil men echter een nauwkeurige
bepaling maken, dan kan zonder scheikundige
ontleding goon zuivere uitkomst verkregen
worden. (Verg. ,rHandwOrterb. d. reinen u.
angew. Chemie" von Dr. Liebig Dr. Poggendorff u. Dr. WOhler, Braunschweig, 1842).
Acireale is een stad met 38 000 inw. op
• eiland Mollie, in d. prov. Catania, a. d. trust
b. d. voet v. d. Etna. Er is linnen- en zUdewevertt, graanhandel-en in 4.- nabijheid---'t hol
v. Polyphemus.
Acker (VOPISCUS HORA.TIUS) was een Fries,
die v. d. academie to Groningen, met aanbeveling
v. RUHRKENIUS en VOOBDA, naar Leiden kwam,
om daar privaat onderwijs in d. oude talon
te geven; later werd hij rector to Hatters,
waar b j overleed. Hij was een zeer onrustig
man, die moor vijanden dan vrienden had. Hij
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maakte Lat. verzen, doch stelde die nit d,
oudere dichters samen; soms schreef hij ganache regels uit Catullus, Tibullus, Propertius,
Ovidius, Janus Secundus, Georgrus Sabinus,
Lotichius on Lucretius over met verandering v.
enkele woorden. Zijn gedichten zijn to Franeker in 1786, vermeerderd en verbeterd te
Groningen in 1789 en 1798 in 't licht verschenen.
In 1826 werd nog een „Ode et 4 bl. epigr." v.
hem Kedrukt.
Acirer (AUGUST en LEOPOLD JOHAN VAN),
brooders, Vlaamsche letterkundigen. d. Eerste,
geb. 22 Irt 1827, werd in Juni 1869 secretaries
V. Eekloo, schreef gedichten en novellen, on
stichtte in 1867 't weekblad: „De gazette v.
Eocloo en 't District". De tweede, geb. to Eekloo,
21 Nov. 1832, ging uit d. onderwijzers- tot d.
militairen stand over en werd luitenant. Hij
schreef ten behoove v. 't leger in 1874 „De
Soldatenschool".
Ackere (MARIA VAN) geb. DOORLAZGHE, eene
Vlaamsche dichteres, geb. 25 Oct 1803 to Dixmuiden, was d. dochter v. een potteba,kker.
Haar rekenmeester P. J. Gheyzen, ontdekte
haar dichterlijken aanleg en d. notaris Van
Roo bracht haar in betrekking tot Vlaamsche
letterkundigen, die haar voorlichtten. In 1826
werd haar dichtwerk to Yperen met goud bekroond, en sedert verschenen v. haar een aantal gedichten on dichtbundels, o. a. in 1833
„Aan d. Belgische dichters"; in 1840 ,,MadeHoven"; in 1850 „De avondlamp dichtbundel";
in 1857 „Zetteraam"; in 1868 „Winterbloemen"
en Najaarsvruchten"; in 1873 „Vreemde harped; en „Nieuwe dichtbundel"
Ackermann (KONRAD) was een beroemd
schouwspeler, dien velen als d. schepper v.
't Duitsch tooneel aanmerken. werd geb.
in 1712 to Schwerin, en verwierf door zijn
talent een aanzienlijk vermogen, dat hi) a. d.
volmaking v. 't tooneel on d. opleidmg v.
schouwspelers besteedde. In 1767 nam hi) 't
bestuur v. d. schouwburg in Hamburg op zich,
en stierf aldaar in 1771. Ackermann speelde inzonderheid komieke rollen.
Ackerman (LOUISE VICTOIRE, née CHOQUET), dichteres on taalkundige, was in 1813 to
Parts geb., le de zich toe op 't Lat., Griekseh.,
Hebr. en Sanskriet, en huwde met ACKERMANN,
die to Berlijn een uitgave der Fransche geschriften v. Frederik d. Groote bezorgde. Zij
verloor haar echtgenoot reeds in 1846 en yestigde zich to Nizza, waar zij" vele liederen en.
„Contes" sehreef die in 1861 to Nizza verzameld 't licht zagen.
Acker/mania (THEODOR), gob. to Wismar
in Mecklenburg 17 Sept. 1825, een beroemd
geneesk., werd in 1859 hoogle to Rostock en
in 1873 to Halle. Hy schreef on leerde voornamelijk over physiologische pharmacologie
en pathologic+ en pathologische anatomie.
ACJEOPMEUlla (KARL GUSTAV), geb. 10 Apr.
1820 to Elsterber in Saksen, bakiwdde belangriike betrekkmgen b. d. magistratuur to
Dresden (welke stad hem in 1878 het eereburgerschap aanbood) en werd afgevaardigde
naar d. Duitschen Rijksdag, waar hij tot d.
Duitsch-conBervatieve partaj behoort, belangdeehieemt a. d. niperhekbrwetgeving en
Z.:. —1884 tweede-vioe-president WAS.
Ackersdijcir (wmLzM coassUS), gob. 12
Dec. 1760 to 's Hertogenbosch, stadeerde to
Utrecht en promoveerde in 1779 met een merkwaardige verb. over 't nut en gezag der dichtkunst en dichters in d. rechtsgeleerdheid, en
over 't nut der rechtsgeleerdheid b. d. lazing
en verklaring der dichters („Dissertatio de
utilitate et auctoritate poOseos et po6tarum
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in jurisprudentia, nec non de utilitate jurisprudentiae in legendis et explicandis poets"
(Traj. ad Rhen. 1779). Hij vestigde zich als
advocaat in zijn geboortestad, waar hij in 1782
ecretaris werd. Door d. omwenteling v. 1795
v. zijn post ontzet, nam hij d. rechtsgel. praktijk
weder op, en hij verhuisde in 1807 naar Utrecht,
om zijn eenigen zoon daar to laten studeeren.
Onder koning Lodewijk werd hij staatsraad
in buitengew. dienst. In 1820 ging hij to Rotterdam als ambteloos burger woven, waar hij
zich met Nederl. letter-, geschied- en oudheidkunde bezig hield en 7 Juli 1843 overleed. Hij
leverde vele belangrijke opstellen in periodieke
geschriften, bijv. ,Geschiedenis v. d. Rederijkkamer in d. hoofdstad en meierij v. 's Hertogenbosch"; „Iets over 'tgeen d. Zuidelijke
provincial der Nederlanden hebben toegebracht tot d. beoefening der wetenschappen",
„Geschiedkundig onderzoek omtrent Herman
De Ruyter v. 's Hertogenbosch"; „Aanmerk.
omtrent d. Nederl. taal" (1822).
Ackersdijak (JAN), zoon v. d. voorg., geb.
22 Oct. 1790 to 's Bosch en overl. 13 Juli 1861
to Utrecht, studeerde to Utrecht, genoot o. a. d.
lessen v. an
V Heusde en promoveerde in 1810.
Hij vestigde zich eerst to Utrecht als advocaat,
trad eerlang in rechterlijke betrekkingen, en
werd in 1825 to Luik hoogl. in d. staathuishoudk. Na d. Belg. omwenteling werd hij eerst
buitengew. on in 1840 gew. hoogl. to Utrecht.
Hij heeft veel gedaan om in ons vaderland
d. staathuishoudk. tot wetenschap to verheffen
en to verbreiden.
Acne is een ziekelijke aandoening der
smeer- of vet-kliertjes in d. huid, die dan tot
-vooruitstekende harde roode puistjes opzwellen. Acne simplex wordt deze aandoening genoemd, als zich enkele puistjes vertoonen, zoo
als dit dikwijls bij jonge lieden v. beide kunne
-vooral in 't voorjaar geschiedt, in 't gelaat,
op 't voorhoofd, d. borst on rug, zeldzaam op
d . ledematen. d. Zachte huid der blondines is
zeer vatbaar voor deze ongesteldheid, die
dikwijls door zoogen. schoonheidsmiddelen
ontstaat. Een meer ernstige vorm is d. acne
indurata, die zich soms uit acne simplex ont-wikkelt, maar zich ook wel eens vertoont
monder dat deze voorafgegaan is. Hierbij zijn
• puisten grooter, zij duren langer, on d. zwelling der huid, die na d. verettering terugblijft,
duurt maan.den en jaren. d. Derde soort, acne
rosacea (Fr. couperose) vertoont zich zelden bij
jonge lieden, meer bij bejaarde menschen on
eer bij mannen dan bij vrouwen. Deze is eon
slepende ontsteking v. d. kliertjes, die zich a.
d. huid mededeelt, waarbij d. vaten verwijd
zip; vandaar d. donkerroode kleur, soms als
-v. rood koper. d. Huid wordt dan knobbelig
en men ziet d. uitgezette vaten als blauwe
strepen kronkelen. Deze laatste vorm gaat
yank met gestoorden omloop v. 't bloed in d.
.onderbuik gepaard, on kan door overmatig gebruik v. alkoholische dranken on wijn ontstaan. Daarom werden groote puisten in 't
gelaat bij onze voorouders Bordeaux-vaarders
genoemd.
Acollas (EMILE), geb. to La Chare 25 Juni
1826, Fransch rechtsgel. en ijverig socialist,
-sloot zich aan bij d. „Internationale" en hield
op 't socialisten-congres to Geneve in 1867 hef-tige redevoeringen, waarvoor hij vervolgd en
tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld werd.
Hij schreef ook rechtsgel. werken, o. a. een leerbook der rechtswetenschap:„Cours elementaire de droit” (Parijs, 1869, 7 dln) on „Li
recherche de la paternite".
Acolyten waren v. d. 3e tot d. 7e eeuw
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kerkdienaars, die d. bisschoppen on priesters
hielpen. Zij volgden in rang op de subdiakens.
Later werd hun werk door koorknapen verricht, maar d. rang v. acolyt is in d. R. Kath.
kerk blijven bestaan.
Aconcagua is een gewest v. Chili, 348
vk. geogr. mijl groot met 140 000 bew. Er zijn
vruchtbare dalen, waar wijn, ooft on graan
welig wast. d. Hoofdst. San Felipe a. d. riv.
Aconcagua en d. spoorw. gelegen, heeft 11 500
inw. In 't N. op 32° 39' Z.B. verheft zich
d. Nevada tot 6834 M. en daarlangs loopt op
4000 M. hoogte d. Cumbre- of Uspallata-pas, die
naar Argentinie geleidt.
Aconiet, Zie Monnikskap.
Acontius (JAK0B), geb. to Trente, studeerde
a. Ital. hoogescholen in d. rechten, moest in.
1557 zijn vaderland verlaten ., will hij Protestantsch wend en vestigde zich in Engeland,
waar hij omstr. 1566 stierf. Hij was eon veelzijdig geleerde on scherpzinnig verbeteraar v.
't toen heerschende wijsgeerig onderwijs. Hij
schreef „De Methodo", (Basil, 1558); „d. Stratagematibus Satanae in religionis negotio per
superstitionem, errorem, haeresin, odium, columniam, sci,isma" (Basileae, 1565). Achter d.
vierde mtg. hiervan in '1610 vindt men zijn
„Epistola d. ratione edendorum librorum", die
reeds to Basel, 1565, gedrukt was. Dit boekske
is in d. meeste talen overgebracht, ook in d.
Nederl. onder d. titel v. „Arglistigheit des
Satans" (Amst. 1660). Het verwierf hier een
groote populariteit.
Acores L. is een plantengesl. uit d. fam.
der Aroideen. In ons vaderland groeit, langs
d. oevers v. binnenwateren, v. dit gesl. d.
A. calamus (kalmoes-wortel), met kruipenden,
specerijachtigen wortelstok.
Acores, Zie Azoren.
Acosta (CHRISTOPHORIIS), Portugeesch geneesk., leefde in d. eerste helft der 16e eeuw,
deed een reis door 0.-Indie, en bracht veel toe
tot 't invoeren v. sommige specerijen tot geneesk. gebruik. Hij schreef „Tratado d. las
droguas y medicinas d. las Indias Orientates"
(Burgos, 1578).
Acosta (Jost D'), een Spaansch Jezuiet en
geschiedschr., geb. omstr. 1540 to Medina, eerst
provinciaal zijner orde in Peru, werd in 1588
rector a. d. hoogesch. to Salamanca. v. Hem
is 't belangrijke werk: „Historia moral y natural d. las Indias" (1591).
Acosta (=EL) heette oorspronkelijk GABRI21, Acosta on was in 1591 to Oporto geb. In
d. geloofsvervolging waren zijn Israel. ouders
tot 't Christendom overgegaan, on ook hij was
in d. R. Kath. kerk opgevoed. Tot zelfstandigheid gekomen, keerde hij tot d. Mozalsche leer
terug, en vluchtte hij met zijn moeder en broeders naar d. Israelieten to Amsterdam, waar
hij d. voornaam IIRIIIL aannam. Hier verklaarde
hij d. Wet zoo afwijkend, dat d. Rabbijnen hem
uit d. gemeente banden. In zijn verdedigin.gsgeschriften week hij nog vender af, zoodat hij
zelfs d. onsterfelijkheid der ziel loochende.
Daarom klaagden d. Joden hem aan bij d.
burgerlijke overheid, als hebbende hij zich ook
vergrepen tegen 't Christendom. Hij werd gevangen, beboet en zijn geschrift verbrand. Na
veel jaren vol iijden, vernedering en ellende
onderwierp hij zich a. d. schandelijke voorwaarden, waarop hij weder in d. Israel. gemeente zou worden opgenomen, on beroofde
zich in 1640 of 1647 door -eon pistoolschot v.
't liven. Zijn leven, door hem zelf beschreven
onder d. titel v. „Exemplar humanae vitae"
is in 1687 to Gouda uitgegeven met weder,
legging v. Ph. v. Limborch.
4
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Acotyledonen noemt men, in navolging
v. A. L. De Jussieu, d. gewassen in weer
zaden (sporen geheeten), zelfs met 't mikroskoop, geen kiem en dus ook geen zaadbollen
(Cotyledons) ontdekt zijn. Daartoe behooren d.
zwammen,. wieren, korstmossen, bladmossen
en varens in uitgebreideren zin, welke famili6n
allen in d. 14e kiasse v. 't stels. v. Linnaeus,
onder d. naam v. Cryptogamia behooren. Onder
d. acotyledonen behooren zeer eenvoudige
planten, zooals d. dencellige wieren en zwammen to huis. d. Gewassen, die niet onder deze
groote afdeeling gerangschikt kunnen worden,
omdat zij een kiem en dus ook zaadbollen
bezitten, heeft De Jussieu mono- of dicotyledonen geheeten, al naar dat zij een enkel of
twee v. doze organen bezitten.
Acqui, 't oude Aquae Statiellae, heeft acht
geneeskrachtige zwavelbronnen (warmtegr.
39. a, 51° C.), die reeds onder keizer Augustus
beroemd waren. d. stad heeft ruim 9000 inw.
en ligt bij Alessandria, waarmede zij door een
spoorw. verbonden is. Er komen jaarlijks wel
4000 badgasten.
Acquit, bewijs v. algeheele afdoening eener
schuld. Quitantie wordt ook verleend voor termljnen of gedeeltelijke afbetaling v. een schuld,
of onder voorbehoud v. nog hoogere aa,nspraken,
maar wanneer iemand het bewijs v. kwijting
teekent met p. acq. (pour acquit) verklaart hij
daarmede, dat d. schuld in 't geheel niet moor
bestaat. Acquit-a-caution heet in Frankrijk eon
gelei-biljet, waarbij goederen voorloopig vrijgesteld zijn v. inkomende rechten. Wanneer
grondstoffen of gedeeltelijk bewerkte artikelen
daar ingevoerd worden, om vervolkomening
of verandering to ondergaan on dan binnen
een bepaalden tijd weer uitgevoerd to worden,
zijn ze tijdelijk belastingvrij on gedekt door
zulk een acquit.
Acquoy (Jou. GER. RIJK), geb. 3 Jan. 1829
to Amsterdam, hoogleer. in d. theologie to Leiden, schreef o. a. „Herman de Ruiter, naar
mtgeg. on onuitgeg. authentieke documenten"
(1870); . „Jan van Venroy on d. wording en
vestiging v. d. Herv. gem. to Zalt-Bommel"
(1873) en„Het klooster to Windesheim en zijn
invloed” (1875). Onder d. pseudoniem JOH. JACOBI
gaf hij in 1866 't dramatisch gedicht „Mattathias de Chasmonier".
Acra is een rijk op d. Goudkust a. d. Bocht
v. Guinea in Afrika, ongeveer 40 B.M. lang en
19 a 32 K.M. breed. Het heeft het gezondste
kiimaat v. d. geheele kust, dock d. grond is
er zandig en ongeschikt voor d. groei v. groan;
er zijn echter onuitputtelUke zoutmijnen. d.
Handel is zeer levendig.d.Engelschen bezitten
bier 't fort s. James-Castle of Eng: Acra.
Acragas was een beroemd Grieksch driver in metaal. Ten tijde v. Plinius (omstr. 50
n. C.) waren to Bhodus, in d. tempel v. Bacchus,
gouden en zilveren drinkschalen, waarop Acragas nymphen on centauren voorgesteld had.
Acre is een vlaktemaat in Eng. en in d.
Vereen. Staten v. N.-Amerika, gelijkstaande
met 0,4050 H.A. d. i. ongev. blinder.
.Acre (s. JEAN D'), 't oude Acco, tegenw.
door d. Turken Akja genoemd, is eon stad a.
d. Syrische kust, die eertijds een. goede haven
had, welke later wel verzand
moor toch
nog onder d. besten a. die kust gerekend moat
worden. Zij was oudtilds, onder d. naam v.
Ptolomars bekend en ten tijde der Kruistochten
bloeiend on volkak; verachterde wel aanmerkelijk, sedert hare verovering door d. Saracenen
in d. dertiende eeuvr, dock . in 't laatste der
18e eeuw telde zij weder 30 000 inw. Koren,
rust, katoen en zijde zijn er d. voorn. handels-
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artikelen. Van 1096 tot 1291 was Acre d. voorn_
landingsplaats der Kruisvaarders, d. zetel v. een_
bisschop en der ridders v. s. Jan. In 1517 kwam
d. stad in d. macht der Turken. In 1799 hield_
zich hier d. Eng. commodore SIDNEY SMITH 61
dagen lang staande tegen d. Franschen on
dwong hen tot d. aftocht. Op 27 Mei 1832 word
d. stad door IBRAHIM - PASJA stormenderhand
genomen; zij bleef onder d. heerschappij v.
Egypte tot 1840, toen zij zich na eon bombardement v. twee dagen, a. d. Eng.-Oostenr.Turksche vloot moest overgeven.
Acrel (oLor AF), Zweedsch heelk., geb. 27
Nov. 1717 to Oester-Aker bij Stokholm, overl.
28 Mei 1806, was in d. Oostenr. successie-oorlog (1740-1748) directeur v. een nieuw hospitaal
to Stokholm in 1755 hoogl. on in 1776 direct.gen. v. alle Zweedsche hospitalen. Zijn werk
„Kirurgiska Handelser" (1759) is ook in 't No-derl. vertaald.
Acrisius won d. troon v. Argos op zijn.
tweelingbroeder Praetus. Zijn echtgenoot Eurydice schonk hem een dochter DANA2, die hij
zorgvuldig opsloot, omdat 't orakel hem voorspeld had, dat hij door d. hand v. zijn kleinzoon zou omkomen. Toch bracht Danag, door
Zeus in d. gedaante v. een gouden regen bezocht, een zoon ter wereld, PERSEUS genoemd,,
dien Acrisius tegelijk met d. moeder in een,
houten bak in zee liet plaatsen. Dictys, brooder
v. kon. Polydactes, redde beiden on Perseus,
die zich door dappere daden weldra beroemd.
maakte, had 't ongeluk, toen hij zich in 't
werpen met d. discus (werpschijf) oefende, zijn
grootvader, dien hij niet kende, to dooden.
(Zie Dana en Perseus.)
Acro was een Grieksch geneesh. to Agiigenturn, op Sicilia, geb., een tijdgenoot v. Empedocles. Plinius en Galenus noemen hem d. stichter
der empirische secte. Van zijn werken is nets
overgebleven, maar Coming heeft hem voor
d. schrijver gehouden v. 't work : „De prism
medicina", dat onder d. schriften v. H' ippocrates
bewaard is. Bij 't heerschen v. d. pest to Athenehet hij vuren ontsteken voor d. woningen der
besmetten.
Acroamatisch, V. 't Gr. loceoadpat
ik hoor, beduidt oorspronkelijk het mondelingmededeelen v. leerstellingen, die niet geschreven waren, a. een klein getal leerlingen, omdat
diegrcht werden voor d. groote menigte ongesch . 1rt of gevaarlijk to zijn. In dit geval is
acroamatisch hetzelfde als 't, in tegenstelling v.
't exoterische, dus genoemde esoterische. Somtijds wordt het gebruik v. dit woord uitgestrekt.
tot aanduiding v. geschreven leerstellingen, die
d. moeilijkste punten der wetenschap behelzen,
en in een taal zijn voorgedragen, die alleen
voor ingewijden verstaanbaar is. Zoo werden_
d. schriften v. Aristoteles ingedeeld in acroamatische en exoterische. Het is echter moeilijk
d. grenslUn tuss. deze beide deelen to trekken,
en juist to bepalen welke tot 't eene of anderedeel behooren. Thans verstaat men door acroamatisch onderns d. mondelinge voordracht,
waarbij d. leerlmg alleen toehoorder is, in
tegenstelling v. d. catechetische (vragende) en_
heuristische (zelfzoekende) leerwijs.
Acrobaat, eigenlijk hoog- of steillooper, is.
ontleend uit het Gr. en beteekent koorddanser.
Acrocomia is een geslacht v. palmboomen„
waarvan meerdere soorten in onze palmkassen_
worden gekweekt. ZU hebben een gedoomden
tronk en froal gevinde bladeren. A. sclerocarpa.
Mart. groeit in -VP.-Indi8 en brengt noten voort,
waaruit geurige zoete olio, dik als boter, geperst wordt. A. lasiospatha Mart. behoort iii
Brazili6 thuis, waar hij 12 M. hoog wordt.
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Acrolelne (C8 114 0) ontstaat bij d. ontbinding v. vetten door hitte. Als olie of vet op
een heats plaat valt of zoogen. verbraadt, ontwaart men een scherpe geur, die oogen en neus
aandoet; dit veroorzaakt d. acroleine, zij kan
in zuiveren staat verkregen worden, is dan
een kleurlooze vloeistof, die bij 52° C. kookt
on bij verdere verhitting met een heldere vlam
verbrandt. Later onderzoek heeft geleerd, dat
acroleine een aldehyd is, zoodat daaruit door
verbinding met waterstof allylalkohol ontstaat.
Acronius (RUARD), in 1572 predikant der
Hervormden to Franeker en vervolgens to
Alkmaar, Bolsward, Kornjum en Schiedam,
was een geleerd, doch onverdraagzaam man,
waarvan zijn twistgesprek, in 1596 openlijk
tegen d. doopsgezinden Pieter Van Ceulen, to
Leeuwarden, gehouden, blijken draagt. Hij behoorde in 1611 tot d. zes contra-remonstrantsche predikanten, die bij d. Haagsche conferentie d. leer v. Gomarus zouden verdedigen.
Er zijn drie geschriften v. dezen Acronius
bekend : een verklaring v. d. Heidelbergschen
Catechismus, „Enarratio Catechetica, qua
quaestiones Catechismi Ecclesiarum Belgicarum et Palatinatus explicantur" (Schiedam,
1608), en een stuk tegen Uitenbogaards verhand. , Over 't recht der overigheid over d.
Kerk". Hij overl. waarschijnlijk in 1612.
Acronius (JOHANNES), die dozen naam naar
zijn geboorteplaats Akrum in Friesland voerde,
was in 't midden der 16e eeuw to Bazel hoogl.
in d. genees- en wisk. Hij stierf in 1564 a. d.
pest, en list eenige wiskundige werken na, die
bij Saquit vermeld staan.
Acronius (JOHANNES), noon v. Bernard
Acronius, was eerst predikant to Woudswerd,
later to Jarsum bij Emden. Na onder d. leiding
v. Franc. Junius on Zacharias Ursinus gevormd
to zijn, werd hij achtervolgens predikant to
Eilsum, Groningen en Wesel, vanwaar hij, toen
die stad in 1614 door Spinola veroverd werd,
naar Deventer vluchtte. In 1617 werd hij hoogl.
in d. godgel. on inspector v. 's Lands voedstertingen en v. d. gemeene tafel :to Franeker, on
twee jaar later predikant to Haarlem, waar
hij in 1627 overleed. Afkeerig v. twisten, was
hij echter een voorstander der kerkelijke rechtzinnigheid. Zijn schriften, v. polemischen aard,
vindt men bij Vriemoet, „Athen. Frisiae", p 108,
seqq. en bij Glasius, „Godgel. Nederland".
Acronius (Joa.) of Johannes Acronius h
Buma, predikant to Beekbergen, gaf in 1681
eenige psalmen uit, on vervaardigde Latijnsche
gedichten, die bij Hoeufft on Peerlkamp niet
vermeld zijn, maar voorkomen in d. Cat. der
Bibl. der Maats. v. Ned. Letterk." di. II, bl. 269.
Acropolis heat d. rotsvesting, dieln d. oudheid bij nagenoeg iedere Grieksche stad werd
aangelegd tot beveiliging tegen vijandelijke
aanvallen. Als dan d. bevolking aangroeide,
werd d. berghelling bebouwd, on breidde die
stad zich om d. berg uit, zoodat d. muren en
torens v. d. acropolis boven d. stad uitstaken.
Hier werd het kostbaarste good der burgerij
bewaard : d. schatkist, d. archieven, d. tafelen
der wetten, d. tempels on beelden der beschermgoden. Het aantal steden, dat zulk een acropolis, waarvan men nog vele overblijfselen
aantreft, bezat, wordt op vierhonderd geschat.
Onder d. machtigste bouwwerken v. 't oude
Griekenland behoort d. acropolis v. Tirynthe
(tegenw. Palaeo-Anapli). Pausanias verhaalt v.
d. muren v. Tirynthe, dat zij uit ruwe steenen
opgebouwd waren, zoo groot en zwaar, dat
een span ossen niet in staat was d. kleinsten
v. d. plaats to brengen. Zoo kunnen wij ze
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nog thans aanschouwen, want na 468 v. Chr.,
toen Tirynthe verwoest werd, is dat oord verlaten gebleven. Ook v. d. acropolis v. Mycene
(Karvati in Morea), die in d. 17e eeuw voor
Chr. gebouwd werd, zijn ontzagwekkende ruinen v. Cyclopischen bouwtrant over. Daze
acropolis vormde op een heuvel een onregelmatigen driehoek; d. muren waren v. buitengemeen groote rotsbrokken opgebouwd en drie
poorten leidden naar binnen, waarvan d. een,
d. leeuwenpoort, nog in denzelfden toestand
is, waarin Pausanias die in d. tweede eeuw
onzer tijdrekening aanschouwde daze poort
heeft haar naam en vermaardheid to danken
a. 't daarboven aangebrachte relief, dat buiten
twijfel 't oudste der nog bestaande Grieksche
kunstwerken is. Nog behooren tot d. meest
beroemde acropolen, doch alien v. veel later°
dagteekening, die v. Argos, Larissa genoemd;
die v. Messene, Ithome geheeten ; die v. Thebe,
naar Cadmus Cadmeia genoemd ; die v. Korinthe, Acro-Corinthus en die v. Athene, meer
bepaald d. Acropolis genoemd.
Acrostichon is een gedicht, waarvan d.
begin- of eindletters der regels een naam of
zin vormen; bijv.
ndren molten al hun leven
z aar het onbereikbre streven;
iets ontbreekt aan mijn gelid,
is ik u in de armen druk.
Van een dubbel acrostichon vormen zoowel
d. begin- als d. eindletters woorden of zinnen.
Acta heetten bij d. Rom. d. verslagen v. d.
handelingen in d. Senaat; in d. acta werden
ook d. gevoelens der sprekers on d. getuigenissen opgenomen. Ook d. wetten en besluiten
der overheidspersonen heetten acta, on 't word
gewoonte, dat d. Rom. keizers bij d. aanvaarding der regeering onder eede verklaarden, dat
zij d. acta hunner voorgangers zouden handhaven.
Acta Apostolorum,
Handelingen der
Apostelen, heat 't vijfde boek v. 't Nieuwe
Testament. 't Bevat voornamelijk d. geschied.
v. d. eerste Christengemeente to Jeruzalem en
d. daden v. Petrus en Paulus.
Acta, Eruditorum bet. handelingen der
geleerden on was d. naam v. 't eerste letterk.
tijdschrift in Duitschland, dat ook buiten
's lands veel opgang maakte. d. Leipziger hoogl.
Otto Mencke grondvestte het in 1680. Meer dan
een eeuw bestond dit tijdschrift; in d. eerste
jaren, toen o. a. Leibnitz, Thomasius, Carpzow
on Leyser medewerkers waren, had het groote
juridische on politische waarde, doch langzamerhand verviel het en eindigde in 1782.
Acta Literaria, d. i. letterkundige verhandelingen, heeten bij maatschappijen, zooals bijv.
't Prov. Utrechtsche Genootschap, d. deelen
der werken, die d. letterk. Lat. verhand. bevatten.
Acta, Sanctorum is deels d. naam v. alle
verzamelingen v. oude narichten over d. martelaren en heiligen der Gr. en Lat. kerk, deels
in 't bijzonder d. titel v. een werk, dat al die
berichten bevat, en door bemiddeling v. d. orde
der Jezuieten, door d. Antwerpschen Jezulet
Joh. Bolland in 1643 begonnen, en na zijn dood
door andere geestelijken zijner orde — volgens
d. naam v. d. eersten schrijver gewoonlijk
Bollandisten (zie dat art.) genoemd — tot in
1794 voortgezet, maar tot heden toe nog niet
voltooid is. (Antwerpen, Brussel on Tongerloo,
1643-1794), 53 din. Van 1846 t. 1870 zijn nog 17
dln. uitgeg.; in 1875 een algera. register on
sedert 1863 een herdruk der oude din. Dit
werk heeft meer mystiek-godsdienstige on as-
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cetische dan historische of kerkelijk-juridische
waarde.
Actaea, L. of Christoffelskruid is een fam.
v. giftplanten, tot d. ranonkels behoorende. In
ons vaderland groeit v. deze fam. A. spicata L.
op beschaduwde plaatsen ; deze brengt langwerpige zwarte bezien voort, die narcotischgiftig zijn.
Actaeon was, volgens d. fabelleer, een
jager, die d. godin Artimis (Diana) met hare
nimfen in 't bad bespiedde, en daarom door
d. godin in een hert veranderd en door zijn
eigen honden verscheurd werd.
Acte (Een) is een schriftelijk bewijs, authentiek of onderhandsch. Authentiek is een acte,
die in d. wettelijken vorm is verleden door o1
ten overstaan v. een openbaar ambtenaar, bijv.
een notaris of rechter. Zij geldt als een volledlg
bewijs v. 'tgeen er in vermeld staat. Onderhandsch is een acte, die zonder tusschenkomst
v. een openbaar ambtenaar is opgemaakt. In
ons vaderland kennen wij acten v. huwelijk, v.
geboorte, v. overlijden, v. onvermogen, die door
't gemeentebestuur; acten v. middelbaar en v.
lager onderwijs, die door d. examen-commissign, en jacht- en visch-acten, die vanwege
't Rijk worden uitgereikt.
Actie heet een schriftelijk bewijs v. een
kapitaal, in een handels- of nijverheidsonderneming bijgedragen. In zooverre is een actie
ook een aandeel, omdat die een bewijs v.
deelgenootschap is en recht geeft op 't genot
der uit d. onderneming voortvloeiende winsten.
Action zijn verhandelbare papieren, wier
waarde rijst en daalt, naar mate v. 't meerdere
of mindere vertrouwen, dat het publiek daarin
stelt, of v. d. grootere of kleinere winst, die
d. onderneming afwerpt. Vertegenwoordigen
action een werkelijk gestort kapitaal, dan hebben zij een innerlijke waarde ; doen zij dit niet,
zoo zijn zij slechts stukken papier, waaraan
alleen tijdelijk door beursspel waarde wordt
gegeven, maar waarvan 't koopen en verkoopen
slechts windhandel vormt. — Actie is in rechtskundigen zin een rechtsvordering tot nakoming eener verbintenis, in tegenstelling v.
exceptie ; d. Wet onderscheidt persoonlijke, zakelijke en gemengde rechtsvordering (art. 129,
152 e. v. v. Wetb. v. B. Rv.); iemand actioneeren is : hem in rechten betrekken of vervolgen.
Actiehandel. Bij d.' oprichting der geoctrooieerde Oost-Ind., Groenlandsche en WestInd. compagnie in ons vaderland werd 't benoodigde geld bijeengebracht door inschrijving
voor een of meer bepaalde sommen, voor ieder
v. welke een actie werd uitgereikt. Toen nu
d. winstuitdeelingen dezer maatschappijen zoo
hoog stegen, dat 25 pct., 40 pct., eons door d.
W.-I.-C. 75 pct. per actie a. d. houders werd
uitgekeerd, werden zulke action tot steeds
hoogeren prijs gekocht en verkocht. Dit was
reeele handel; 't op d. actien uitgedrukte kapitaal was gestort, in producten en materialen
aanwezig en d. verkochte stukken werden
werkelijk geleverd. Maar teen in Frankrijk in
1718 een maatschappij werd opgericht, om
Louisiana, a. d. mond der Mississippi, to koloniseeren en d. Schot John Law, die in dienst v.
d. Regent, d. Hertog v. Orleans, 't Fr. financiewezen zou herstellen, niet d. werkzaamheid
der Mississippi-maatschappij, maar wel 't opdrijven harer action bevorderde, ontstond een
actie-woede, die in 1719 naar Engeland en in
1720 ook naar ons vaderland oversloeg. Allerlei
avontuurlijke plannen werden op touw gezet,
in Engeland een Zuidzee-compagnie, bij ons
veelal assurantie-maatschappijen, niet zoozeer
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om d. taken zelve te ondernemen, als om in
d. actien, waarop soms slechts kleine sommen
gestort werden, te kunnen dobbelen. In Frankrijk stegen d. honderd millioen livres, die in
d. Mississippi-maatschappij belegd waren tot
het twintigvoud der waarde ; d. actien v. d.
Zuidzee-maats. in Engeland tot het tienvoud ;
te Rotterdam vroeg een assurantie-compagnie
twaalf millioen gulden, verkreeg 24 millioen
en zag die d. volgenden dag verhandelen a 150
pct. d. Werven en fabrieken, het goederenvervoer en d. warenhandel stonden stil, maar in
koffiehuizen werd met dollen hartstocht door
lieden v. allerlei stand windhandel in action
gedreven. Slechts kort duurde d. zwijmel. Toen
een daling intrad en ieder Wilde verkoopen,
zonk d. bobbel veel sneller dan die verrezen
was ; enkelen waren in weinig weken rijk geworden, maar zeer velen waren geruineerd ;
zelfmoord was a. d. orde v. d. dag.
Sedert dien tijd is het oprichten v. actiemaatschappijen (en dus ook d. handel in d.
actien) tot mijnontginning, bankinstellingen en
handelsvereenigingen steeds toegenomen en
in d. 19e eeuw door het spoorwegvervoer en
d. stoomvaart ten top gestegen. Immers zijn
tot het aanleggen v. een spoorweg met 't noodige materiOel of tot het bouwen v. d. booten
voor een stoomvaartlijn enorme kapitalen
noodig. Deze worden gevonden deels door 't
uitgeven v. actien, deels door 't sluiten v. leeningen onder verband der bezittingen v. d.
maatschappij. d. Actiehouder heeft in sommige
gevallen aanspraak op een vaste rente plus
een dividend, als d. gemaakte winst dit gedoogt,
in andere gevallen alleen op een dividend, dat
in kwade jaren wel eens nul kan zijn. Bij
mijn-ontginningen en dergelijke ondernemingen, waaraan vooraf d. kosten niet te ramen
zijn, kan d. actiehouder verplicht worden tot
bijbetaling. Bij faillissement der maatschappij
is in sommige gevallen d. actiehouder met zijn
geheele vermogen solidair aansprakelijk; waar
ieders verplichting slechts beperkt is tot 't bedrag zijner acte, heet d. maatschappij limited.
Ofschoon velen door d. actiehandel groote
sommen verliezen, is toch 't tot stand komen
v. menig nuttig reuzenwerk daaraan te darken.
Aileen d. windhandel in actien, d. i. dat noch
kooper noch verkooper bedoelt d. werkelijke
levering der stukken, maar alleen 't bijpassen
v. 't koersverschil op een bepaalden datum,
is verderfelijk, zoowel voor d. reOelen actieals voor d. goederen-handel.
Actier heet bij een bankroet al wat a. geld,
losse en vaste goederen en pretentiOn aanwezig
is, in tegenstelling v. 't passief, d. i. het gezamenlijk bedrag v. alle schulden.
Actinia, Zie Zee-anemoon.
Actium is een voor-gebergte in AkarnaniO,
in Griekenland, bekend door d. daar voorgevallen zeeslag (31 v. Chr.), waarin Octavianus
(Augustus) d. overwinning op Antonius behaalde, en ten gevolge daarvan eerlang opperheerscher over 't Romeinsche rijk werd. Thans
heet die punt Caw di Figolo.
Acton (JOHN FRANCLS EDWARD) was d.
tweede zoon v. Eduard Acton, een Iersch edelman, die geneesh. to Besancon was, waar John
in 1737 geboren werd. Hij trad in dienst bij d.
Fransche marine, maar ging, toen hij niet bevorderd werd, naar Engeland. Later kwam hij
in Toskaansciien zeedienst en voerde hij bevel
over d. oorlogschepen, waarmede d. Groothertog d. onderneming v. Karel III, kon. v.
Spanje, in 1776 tegen Algiers ondersteunde.
Hij deed Kier d. Spanjaarden veel dienst. Op
aanbeveling v. Karel III kwam hij nu bij Fer-
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dinand IV, kon. v. Napels, in zeedienst. Hij
wist zich a. 't Napelsche hof d. gunst der
Koningin, d. Oostenrijksche aartshertogin Maria
Carolina, te verwerven, en werd weldra minister, eindelijk hoofd v. d. staatsraad (1786). v. Dat
oogenblik of bestuurde Acton met d. Koningin
het rijk. Beiden wedijverden in haat tegen d.
Fransche revolutie en sloten zich nauw bij
Engeland en Oostenrijk aan. Toen d. Fr. adm.
La Touche in 1792 Napels met bombardement
bedreigde en hierdoor d. regeering tot onzijdigheid dwong, verhoogde dit d. verbittering des
Ministers. Hij verbond zich met d. Britschen
gezant Hamilton, wiens echtgenoote een vertrouwde der Koningin was. Met grooten ijver
liet d. Minister a. d. uitbreiding der zeemacht
arbeiden, hij bracht die in weinig jaren tot een
aanzienlijke sterkte. In Juli 1793 sloot hij een
alliantie met Engeland en poogde, doch te
vergeefs, alle Italiaansche staten in den bondgenootschap te vereenigen. In 1796 moest hij
wel met Bonaparte een wapenstilstand te
Brescia sluiten, maar door zijn standvastigheid
was d. vrede, op 11 Oct. 1796 met het Directoire gesloten, eervol voor Napels. Zijn voorliefde voor vreemdelingen, d. invoer v. papierengeld en zijn gehechtheid a. Oostenrijksche
regeeringsbeginselen veroorzaakten hem vele
vijanden, en d. Franschgezinde partij in Napels
stookte 't verzet aan. Te vergeefs poogde hij
dit door een strenge politie, door aanbrengers
en door 't oprichten eener rechtbank (giunta
di State), die zeer streng tegen schuldigen en
vermeende schuldigen te werk ging, te fnuiken.
Hij wachtte nu slechts op een gunstige gelegenheid, om zich openlijk tegen Frankrijk te
verklaren. Die gelegenheid scheen zich a. te
bieden na d. slag bij Aboekir in 1798. Een verbond werd gesloten met Oostenrijk op 19 Mei,
met Rusland op 29 Nov. en met Groot-Brittannie op 1 Dec. 1798. Door d. ongelukkigen
veldtocht v. d. Oostenr. opperbevelh. Mack
stoof 't Napelsche leger geheel uiteen. d. Koninklijke familie en d. ministers vluchtten op
31 Dec. 1798 uit Napels naar Palermo. d. Franschen rukten op 23 Jan. 1799 Napels binnen
en vestigden er d. republiek. Op 21 Juni ging
d. stad weder a. d. koningsgezinden, onder
kardinaal Ruffo, over, die een algemeene amnestie beloofde. d. Koningin en Acton lieten
echter dit verdrag vernietigen op grond „dat
een koning nooit met oproerlingen capituleert."
Nu begon een gruwzame vervolging tegen
allen, die v. vrijheidsbegrippen verdacht werden. 't Getal der personen, in verschillende
gevangenissen opgesloten, klom tot 30 000. Zij
werden voor een afzonderlijk gerechtshof
(giunta) vervolgd. Jongelieden v.16 jaar werden
ter dood veroordeeldi d. markiezin Fonseca en
d. hertogin Di Popoh werden tot d. galg verwezen, ja, kinderen v. 12 jaar ten lande uitgebannen. Veel . v. dit worden moet echter op
rekening v. d. Koningin en lady Hamilton gesteld worden.
Het Hof keerde in 1800 v. Palermo naar Napels
terug en sloot op 28 Mrt 1801 vrede to Florence.
Frankrijk kreeg daardoor grooten invloed, zoodat Acton in 1804 't Hof moest verlaten. Hij
keerde wel spoedig terug, maar na 't vergeefsch
verzet v. Ferdinand IV tegen Napoleon in 1805
vluchtte 't Hof voor d. tweede maal naar
Palermo, waar Acton door zijn heftig ijveren
voor Engeland zich nu zelfs 't ongenoegen der
Koningin op d. hals haalde. In 1806 werd h"
vervangen door d. markies Circello, en in 1
overleed hij op Sicili6.
Het karakter v. dezen man is op zeer uiteenloopende wijze beoordeeld en nog is 't wel-
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licht niet mogelijk een juist oordeel over hem
te vellen. Al zijn handelen is te zeer samengeweven met dat der koningin Maria Caroline,
zuster der ongelukkige Maria Antoinette v.
Frankrijk, om met zekerheid te kunnen zeggen,
welk aandeel hij in d. vreeselijke gebeurtenissen te Napels gehad heeft. Overigens schijnt
hem geenszins bekwaamheid en standvastigheid te kunnen worden ontzegd. Zijn pogingen
om vloot en leger in weerbaren toestand to
brengen, pleiten hiervoor maar zijn inspanningen konden d. Napolitanen geen krijgszucht of
krijgstucht inboezemen.
Actuarius (JOHANNES) was op 't einde der
13e eeuw lijfarts a. 't hof te Konstantinopel.
Eigenlijk is Actuarius een titel, dien vele geneesheeren te Konstantinopel gedragen hebben. Er zijn verscheidene werken v. hem bewaard gebleven, opmerkelijk door stiji en
inhoud.
Actueel, zooveel als quod est actu, en dus
gelijk zo iv ;tat ivEeyEtav, volgens 't spraakgebruik v. Aristoteles. Hiermede werd door d.
scholastieken aangeduid al wat opgehouden
heeft enkel mogelijk te zijn, wat meer dan wezenlijk (reeel), wat daadwerkelijk is. Het is dus
een vermogen of een kracht, die niet alleen
bestaat, maar die in werking is. Zoo bestaat
d. wil, maar is alleen actueel, in werking, op
't oogenblik dat men 't een of ander wil. Actueel is dus meer dan reeel: het is d. openbaring v. het reeele. In 't dagelijksche leven bet.
het 't aanwezige, wat a. d. orde v. d. dag is.
Acuna, (CHRISTOPHORO D'), een Spaansch
Jezuiet, in 1597 te Burgos gab., stak over naar
Amerika om d. inwoners v. Peru en Chili tot
't Christendom to bekeeren. Na zijn terugkomst
gaf hij een verhaal uit v. d. ontdekking der
Amazonen-rivier (Madrid, 1641). Om politieke
redenen werd dit book ato
zoodat
m
er slechts enkele exemplaren v. zijn overgebleven, doch er bestaat een Fr. vert. van door
Gomberville (Parijs, 1682, 2 dln). ACIINA overleed in 1675.
Acupunctuur, acupunctatio, het naaldsteken, v. aces, naald en punctum, punctatio,
het steken, is een geneeswijze, in d. 16e eeuw
door d. Nederl. heelmeester Ten Rhyne uit
China en Japan overgebracht, later geheel vergeten, maar in 1816 door Berlioz to Parijs, en in
1821 door Chanhill to Londen weder hervat. In
ervaren handen is d. operatie niet zeer pijnlijk.
Zeer fijne metalen draden, v. gehard goud, zilver of staal, worden met groote snelheid in d.
zachte deelen v. 't lichaam gestoken, of ook
wel met een hamertje er in gedreven. Er ontstaat dan een roode kring om 't inbrengpunt,
die na eenige uren verdwijnt. Het oogmerk is
om plaatselijk zenuwlijden (neuralgic)) to doen
verdwijnen en door pnkkeling gunstig op verlamde deelen to werken. Bij krampen, rheumatismus en asphyxie (schijndood) is zij gebezigd. d. Hooggespannen verwachting aang.
daze geneeswijze is teleurgesteld. Later is d.
werking der acupunctuur, door die met galvano-electriciteit to verbinden, versterkt. (Electro- en galvano-punctuur.) Over d. wijze, waarop
't eenvoudige naaldsteken werkt, zijn vele theorieen opgesteld, die echter onbevredigend zijn.
Acute ziekten, ziekten die snel verloopen,
in tegenstelling v. d. chronische of slepende,
genezen binnen twee of drie waken of gaan in
andere ziekten over of hebben d. dood ten
gevolge, zij zijn veelal met koorts gepaard.
Toch worden vele ziekten, die zeer snel verloopen kunnen, soms tot d. slepende gerekend,
bijv. d. bloedspuwing en d. beroerte, omdat
daze in vele gevallen meer als verschijnse-
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len v. langdurig lijden worden aangezien. d.
Grenzen zijn niet altijd te bepalen, ofschoon
d. uitersten ver v. elkander verwijderd zijn.
Ziekten, die gewoonlijk snel verloopen, kunnen soms v. langen duur zijn, en zoo heeft
men ook dikwijls waargenomen, dat andere,
die tot d. slepende behooren, een zeer snel
verloop hadden. Een zenuwkoorts kan in
enkele gevallen tot d. veertigsten dag en ook
langer aanhouden. Longtering en kanker, slepende ziekten, die a. ieder bekend zijn, verloopen soms zeer snel en eindigen met d. dood
v. d. lijder binnen enkele weken. Voor d. behandeling blijft d. verdeeling in acute en chronische ziekten v. gewicht, en in dien zin onderscheidt men ook ziekten, die snel verloopen,
v. d. slepende, waarbij dan voor d. bepaling,
alleen op 't gevaar wordt gelet, dat d. lijder
bedreigt. Bij d. eerste zal vooral een praktische
blik, door goede studie en ondervinding voorbereid, een eerste vereischte in d. geneesheer
zijn. Bij d. andere zal bekendheid met d. ondervinding v. anderen, d. eigenlijke geleerdheid
in verband met eigen ondervinding, meer v.
toepassing kunnen wezen.
Ada, gravin v. Holland, was d. dochter v.
graaf Dirk VII en v. Aleid v. Kleef. Bij d. dood
v. Dirk in 1203, moest, volgens sommigen, zijn
eenige dochter Ada hem opvolgen, volgens
anderen, Willem I, broeder v. Dirk. Aanspraak
op d. grafelijkheid kon door dozen wellicht
gemaakt worden, op grond dat 't graafschap
Holland niet tot d. zoogen. goede of volkomen
leenen, die ook op vrouwen overgingen, behoorde, maar dat het slechts een mansleen
(zwaarileen) was, gelijk zoovelen in Duitschland, waar d. agnaten en niet d. cognaten erven.
Men mag echter aannemen, dat dit vraagstuk
v. 't leenrecht juist niet veel invloed heeft
gehad op d. loop der gebeurtenissen, want
door velen, ook door schrijvers v. dien tijd,
werd Ada voor *ettige gravin gehouden. d.
Drijfveer was hier d. heerschzucht v. Ada's
moeder. Dirk VII had zich, na gedurende zijn
leven meermalen in twist en openlijken oorlog
met Willem geleefd te hebben, ten slotte met
hem verzoend, ja, toen hij d. dood voelde naderen, begeerd hem to spreken, om hem d. voogdij
over zijn dochter op to dragon. Zijn gemalin
Aleid wilde echter niet gedoogen, dat haar
gezag en invloed zou vervangen worden door
dat v. d. man, dien zij zelve eenmaal bij Alkmaar verslagen had. Geholpen door d. graaf
v. Benthem, oom v. Dirk, gerugsteund door
vele Hollandsche edelen, besloot zij hare dochter a. graaf Lodewijk v. Loon ('t graafschap
Loon lag in 't Limburgsche en was een leen
v. d. Bisschop v. Luik) ten huwelijk to geven.
Lodewjjk werd in stilte naar Holland ontboden
en hield zich ten huize v. Dirk v. Altena schuil.
Op d. tijding v. 's Graven dood kwam hij naar
Dordrecht, waar hij terstond met d. jonge Ada
in d. echt werd verbonden. Dit geschiedde met
zoo groote overhaasting en onvoegzaamheid,
dat 's Graven lijk nog niet ter a,arde besteld
was, then 't huwel4jk gesloten werd.
Toen Willem d. dood zijns broeders vernam,
wilde hij naar Holland komen, waar echter
het huwelijk v. Ada reeds voltrokken was en
hem vrijgeleide geweigerd werd, zoodat hij
naar W.-Friesland terug moest keeren. Veel
Hollandsche edelen, waaronder Flips v. Wassenaar en Jan v. Rijswijk, waren echter op
zijne zijde, wijl zij voorzagen, dat graaf Lodewijk v. Loon geheel zou staan onder d. invloed
v. vrouw Aleid. d. Misnoegden besloten graaf
Willem in stilte naar Holland to ontbieden,
on aangezien hij bij d. Zeeuwen zeer bemind
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was, werd hem in Zeeland 't grafelijk bewind
opgedragen. Vermomd reisde Willem door Holland naar Zieriksee, waar hij openlijk als wettige graaf werd erkend, en v. Loon v. d. voogdij
vervallen verklaard. *outer v. Egmond en.
Albert Banjaard poogden in Holland d. Kennemers voor Willem to winners, en vormden 't
plan, om vrouw Aleid met 't jeugdige echtpaar
to Egmond, bij d. maandelijkschen kerkdienst
voor d. overleden Graaf, to overvallen on gevangen to nemen. Dit mislukte wel, dock ternauwernood ontkwam Aleid on haar schoonzoon, door d. hulp v. Gijsbrecht v. Amstel 't
gevaar door naar Utrecht to vlieden.
Ada bleef eerst to Haarlem on borg zich
daarna, onder bescherming v. Rogier v. Meerhem on Hugo v. Voorne in d. Burcht to Leiden.
Geheel Holland koos nu partij voor Willem,
en Ada, die in d. burcht belegerd werd, moest
zich door gebrek a. leeftocht spoedig overgeven. Zij werd ontvangen door haar bloodverwant, Willem, hoer v. Teilingen, die haar
heusch behandelde. Willem, in Holland gekomen, werd alom als graaf gehuldigd en Ada
naar 't eiland Tessel gevoerd, waar zij overeenkomstig haar 'staat behandeld werd en
reeds op twintigjar. leeft. stierf. Volgens anderen is zij v. Tessel naar Engeland gebracht,
on later met haar echtgenoot hereenigd. Dit
schijnt echter een dwaling to zijn, want d.
Graaf v. Loon is in 1206 hertrouwd met Aleid
v. Brabant. d. Wederwaardigheden dozer jeugdige gravin, 't slachtoffer v. d. staatzucht harer
moeder, zijn meermalen 't voorwerp geweest
eener dichterlijke behandeling, zooals bijv. die
V. N. Beets : „Ada v. Holland" (Haarlem, 1840).
Adaequaat, een woord, dat v. 't Lat.
adaequare (gelijkmaken) is afgeleid, geeft to
kennen dat kundigheden on ideeen met d.
objecten, die zij voorstellen, overeenkomen.
Als ideeon 't onveranderlijk en bevattelijk
wezen der dingen voorstellen, terwijl d. zinnelijke waameming der dingen steeds veranderlijk en voorbijgaand is, kan men zeggen, dat
een idea meer adaequaat is, d. i. meer overeenkomstig d. natuur v. 't object, naar mate het
meer gereinigd blijkt v. 't zumelijk gewaarwordingsvermogen. In d. wijsbegeerte v. Spinoza komt dit woord dikwerf voor. Zoo verklaart hij d. kennis v. 't eeuwig on oneindig
bestaan v. God, als ingewikkeld bevat in elk
onzer idee6n, voor een adaequate kennis.
Adagio is een term in d. muziek, die d.
graad v. snelheid aanwijst, waarmede d. voordracht moat geschieden. Men onderscheidt vijf
graden, die v. 't langzame tot het schielijke,
in daze orde volgen : largo, adagio, andante,
allegro on presto. Adagio is dus d, tweed°
graad. Meer nauwkeurig wordt tegenw. d.
graad v. snelheid aangeduid door 't c i"jfer v. d.
metronoom (zie dat art.). Adagio is ook wel d.
naam v. een geheel muziekstuk, dat in dozen
graad v. beweging on teeder, aandoenlijk, gespeeId of gezongen moat worden.
Adair (Rolm:LT), Eng. staatsman, geb. 26 Mei
1763, gest. to London, 3 Oct. 1855,. was een bloodverwant v. FOX, on diens inzichten steeds toegedaan, maar om zijn bekwaamheid ook bij d.
Torie-partij geacht. Hij vervulde meermalen
belangrijke gezantschappen; verhoedde in 1789
bij Satharina II een vredebreuk tuss. Rusl. en
Engel.; wekte in 1806 to Weenen Oostenrijk
op tot een nieuwe coalitie tog. Napoleon, on
bracht na d. gebeurtenissen v. 1830 als gezant
to Brussel veel bij tot stichting v. 't koninkrijk
Belgi6.
Ada' I of Adil is een Afrikaansche kuststreek langs d. Roode zee ten Z.-0. v. Abessyniii
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-v. d. str. Bab-el-Mandeb tot d. golf v. Tadsjoera.
Zuidwaarts wordt Adal begrensd door 't land
der Somali en Haeraer en Westwaarts door d.
Hawasj-rivier, die uit Sjoa komt. d. Kust is
woest en zandig en landwaarts in zijn gedoofde
-vulkanen (d. Aioello, 1000 M. hoog). Nabij d.
golf v. Tadsjoera is 't Assal-meer, 15 K.M. lang,
waaruit een groote hoeveelheid zout gewonnen
wordt. Adal wordt bewoond door een roofgierigen, Mohammedaanschen herdersstam, die
d. karavaanweg naar Sjoa onveilig maakt. d.
Hoofdplaats heet Aoessa, maar a. d. golf ligt
4. havenplaats Tadsjoera met 3000 inw. onder
,een onafhankelijken sultan.
Adalbert of Aldebert was een Garner,
die in d. 8e eeuw 't Christendom predikte. Hij
ijverde tegen d. vermenigvuldiging der beelden
en der reliquien, werd door aartsbisschop
Bonifacius, apostel der Duitschers, v. ketterij
beschuldigd en in 744 door 't Concilie te Sois-sons en 't volgende jaar te Rome, veroordeeld
en in d. kerker geworpen. 't Gelukte hem te
ontsnappen, doch hij werd, zooals men meent,
door herders a. d. oevers v. d. Fulda vermoord.
Adalbert of Adelbert, apostel der Pruisen, stamde uit een rijk adellijk Boheemsch
gesla
cht. Hij ontving zijn opvoeding in Maag4enburg (na 973), v. d. aartsbisschop Adalbert,
-v. wien hij dien naam verkreeg vroeger heette
hij Woyteck. Hij werd tot bisschop v. Praag
verheven, doch d. groote gestrengheid, waaranede hij in zijn bisdom tegen d. heidenscho
gebruiken en d. ruwe zeden ijverde, had ten
gevolg ,e dat hij na vhf jaar naar Rome moest
Yertrekken. Het kloosterleven, dat hij te Monte
Cassino en te Rome leerde kennen, oefende
zulk een invloed op zijn gemoed uit, dat hij
besloot verder als monnik zijn leven door te
brengen. Toen d. Paus hem echter beval naar
Praag terug te keeren, volgde hij (993) dat
bevel. Hij hervatte met d. vorige gestrengheid
zijn hervormingen, en opnieuw ondervond hij
zoo groote tegenkanting, dat hij vurig naar d.
stilte v. 't kloosterleven verlangde. Hij legde,
bij gelegenheid dat 't yolk te Praag een overspeelster, die in een klooster gebracht was,
met geweld uit d. vrijplaats gerukt en vermoord had, voor d. tweede maal zijn bisschoppelijke waardigheid neder, en reisde opnieuw naar zijn klooster te Rome. Op deze
rein bezocht hij Hongarije en doopte htjte
Gran d. prins Stephanus, die later koning
Te Rome ontwerd en bekend is als d.
moette hij keizer Otto III, die d. vromen man
lief kreeg, en met zich naar Duitschland nam.
d. Keizer en hertog Boleslaus v. Bohemen
wenschten, dat Adelbert naar zijn bisdom zou
wederkeeren, doch hij besloot d. bisschopsstaf
voor goed neder te leggen en zich to wijden
a. d. bekeering der Heidenen. In 997 voer hij,
ondersteund door hertog Boleslaus? d. Weichsel
of naar Dantzig (Gidenal), en predikte daar en
elders onvermoeid 't Christendom a. d. Pruisen,
tot hij 23 April 997 nabij d. stad Pillau door
een werpspies en eenige lanssteken gedood
werd, toen hij een a. d. goden gewi)d veld
betreden had, 'tgeen d. heidensche Pruisen des
doods waardig hielden. Met uitgebreide armen
en voor zijn moordenaars bij God om genade
biddende, viel hij dood ter aarde. Hertog Boleslaus kocht 't lichaam v. Adelbert v. d. Pruisen,
Bet het to Gnesen begraven en gelastte, dat
men bedevaarten naar zijn graf doen zou. Ook
keizer Otto III bezocht het en verhief, ter eere
v. d. heiligen man, Gnesen tot een aartsbisdom.
d. Bohemers, die d. strengen prelaat bij zijn le'yen gehaat hadden, wenschten zijn gebeente te
bezitten. Zij ontvoerden het in een oorlog tegen
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d. Polen (1030) uit Gnesen, en begroeven het
te Praag. Zijn gedenkdag is d. 23 April. Er zijn
twee oude levensbeschrijvingen v. Adalbert,
d. eene bij Canisius (Lect. antiq. V, p. II), d.
andere bij Surius gedrukt. d. Eene is zonder
twijfel door Adelberts vriend en reisgenoot,
GAUCLENTIUS, d. andere door BRUNO geschreven.
Adalbert, aartsbisschop v. Bremen en.
Hamburg, werd in 1050 door Paus Leo IX verheven tot legaat in 't Noorden, dus bekleed met
d. heerschappij over Skandinavie. Als medevoogd over d. minderjarigen keizer Hendrik IV
maakte hij door heerschzucht en willekeur d.
wrevel der rijksgrooten gaande, die hem in
1066 v. 't Hof wisten te verwijderen, maar in
1069 was hij weer in 't voile bezit zijner macht.
Hem werd 't plan toegedicht, om een Noordsch
patriarchaat te stichten, 'tgeen echter verljdeld
werd. Hij stierf te Goslar op 16 Mrt. 1072.
Adalbert, aartsbisschop v. Mainz, een jongere zoon v. d. graaf v. Saarbracken, werd door
keizer Hendrik V in 1105 tot rijkskanselier
benoemd, erlangde op dezen vorst grooten
invloed en verdedigde zijn meester eerst met
kracht tegen d. Paus, zoodat paus Paschalis II
afstand moest doen v. 't recht v. investituur.
Kort daarna veranderde hij in een heftig bestrijder v. 's Keizers macht, en verbond hij zich
met d. oproerige vorsten, waarom d. Keizer
hem deed afzetten en in hechtenis nemen. In
1115 haalden d. oproerige Mainzer burgers hem
echter uit d. gevangenis, en nu sprak Adalbert
d. banvloek over d. Keizer uit. Hij werd wel
uit Mainz verdreven, en te Worms kwam
een concordant tot stand, maar hij gal d.
strijd niet op. Hij bewerkte na keizer Hendriks
dood d. verkiezing v. Lotharius, en overleed
23 Juni 1137.
prins v. Pruisen,
Adalbert (HEINE.
geb. 20 Oct. 1811, overl. te Karlsbad 6 Juni
1873, was d. zoon v. Wilhelmongsten broeder
v. d. Pruisis. kon. Friedrich W
Wilhelm III, klom
in 't Leger tot d. rang v. luit.-generaal, bereisde
bijna alle landen v. Europa en ook Brazilie,
en werd in 1854 benoemd tot admiraal der
Pruisische kust en opperbevelhebber der marine. In d. oorlog tegen Denemarken (1864)
voerde hij 't bevel over d. Duitsche vloot in
d. Oostzee.
Adalia (oudtijds Attalia), gesticht door kon.
Attalus, en onder keizer Alexius d. hoofdstad
v. West-Pamphylie, is nu een kleine havenstad a. d. Zuidkust v. Klein-Azie*, met 1300
inw., die voorn. handel met Egypte drijven.
Er zijn middeleeuwsche vest ingwerken met
een drievoudigen muur.
Adam bet. in 't Hebr. zoon der aarde, d.
eerste mensch, d. stamvader v. 't menschelijk
geslacht. Volgens d. oorkonde in G en. I : 26-30
werd d. mensch geschapen, man en vrouw,
volgens 't scheppingsverhaal in Gen. II en III
werd Adam uit 't stof der aarde geformeerd,
in een lusthof, 't Paradijs geheeten, geplaatst,
en uit hem zijn vrouw EVA of manninne voortgebracht. Het eten v. d. verboden vrucht v.
d. boom der kennis v. goed en kwaad was
oorzaak, dat zij uit 't Paradijs verdreven werden. d. Zonen v. Adam en Eva heetten gain,
Abel en Seth.
Adam. Drie broeders v. dezen naam hebben
als beeldhouwers roem verworven. d. Oudste,
LAMBERT SIGISBERT, in 1700 te Nancy geb., waar
zijn vader ook beeldhouwer was, ging, 18 jaar
oud, naar Metz en kort daarop naar Parijs;
behaalde bier d. eersten prijs en vertrok vervolgens naar Rome, waar hij 10 jaar bleef;
hij herstelde daar volgens opdracht v. d. kardinaal v. Polignac d. twaalf marmeren beelden,
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onder d. naam v. 't geslacht v. Ligomedes bekend, die in 't paleis v. Marius gevonden waren.
Hetzelfde deed hij met meer antieke beelden,
die door d. Boning v. Pruisen gekocht werden.
Toen in Rome d. oprichting v. d. Fonteinen v.
Trevi werd ondernomen, was Adam een der
zestien beeldhouwers, wier teekening door
Clemens XII werd gekozen, maar d. uitvoering
werd zoo lang vertraagd, dat Adam op zeer
voordeelige aanbiedingen naar Frankrijk terugkeerde. Hier was zijn eerste werk een groep
v. d. Seine en Marne, voor d. fonteinen v.
s. Cloud, en werd hij in 1737 lid v. d. academie
en naderhand hoogleer. Zijn proefstuk was
Neptunus, die d. golven stilt en een Triton a. d.
voeten heeft. Hij besteedde vijf jaar a. d. groep
v. Neptunus en Amphitrite, voor d. kom v.
Neptunus te Versailles, waarvoor hij, behalve
d. prijs, nog eon jaarwedde v. 500 livres ontving.
Het standbeeld v. Hieronimus, dat thans in d.
kerk v. s. Rochus staat, wordt voor een v. zijn
beste stukken gehouden. v. Zijn werken zijn
er twee in brons, d. Jacht en d. 'Visscherij verbeeldende, te Berlijn. Hij stierf in 1795. — Zijn
broeder, NICOLAAS SEBASTIAAN, geb. 22 Mrt. 1705,
leerde d. beeldhouwkunst bij zijn vader te
Parijs, en ging in 1726 naar Rome, waar hij
twee jaar laterij d. academie v. s. Lucas d.
prijs behaalde. Na
N 9 jaar keerde hij naar Parts
terug, werd lid v. d. academie, en bearbeidde
tot een proefstuk Promotheus, door d. gier
gefolterd, welk beeld later door hem voltooid
werd. Zijn voornaamste stuk is 't praalgraf v.
d. gemalin v. kon. Stanislaus v. Polen. Hij
stierf in 1778. — d. Derde broeder, FRANgOIS
GASPARD, werd in 1710 te Nancy geb., en genoot
ook zijn eerste opleiding v. zijn vader, ging in
1728 naar Rome, leerde Kier v. zijn broeders
d. behandeling v. 't marmer, keerde vervolgens
naar Parijs terug — waar hij bij d. academie
d. eersten prijs behaalde — en in 1742 naar
Rome. Vandaar vertrok hij, in plaats v. zijn
broeder Nicolaas Sebastiaan, die door Frederik
II was ultgenoodigd, naar Berlijn, arbeidde
daar verscheidene jaren en stierf te Parijs
in 1759.
Adam

(MEESTER) Of ADAM BILLAUT, 00k

bekend onder d. naam v. d. schrijnwerker
Nevers, verwierf in zijn tijd als dichter eenigen
naam. d. Kardinaal d. Richelieu schonk hem
een jaarwedde ; d. groote Conde beschermde
hem; Corneille moedigde hem aan; Voltaire
telde hem mede onder d. schrjjvers der eeuw
v. Lodewijk XIV, en in deze eeuw hebben twee
Fransche letterkundigen hem tot onderwerp
v. een vaudeville gemaakt (Les chevilles de
maitre Adam). Billaut schaamde zich zijn ambacht niet en noemde d. drie bundels, die hij
in 't licht gar, naar drie werktuigen, die hij
gebruikte : Les chevilles, le vilebrequin, le rabot —
men noemde hem ook Virgile au rabot. Zijn
gedichten bezitten kracht en gloed, maar zijn
grof en onbeschaafd. Hij stierf te Nevers, 19
Mei 1622.
Adam van _Bremen, heeft veel toeg
bracht tot d. verbreiding v. 't Christendom in
n
Skandinavio. In 't midden der lie eeuw was
hij to Bremen kanunnik en opzichter der stadsschool; hij stierf daar in 1076, maar schijnt
eenige tochten naar 't Noorden ondemomen
en d. zendelingen, die uit Bremen derwaarts
vertrokken, met raad en daad bijgestaan to
hebben. Men vindt belangrijke berichten, uit
d. mond dier zendelingen verzameld, over
Denemarken, Zweden en Rusland, in zijne „Historiae Ecclesiasticae ; Eccles. Hamburg. et Bremens. ab anno 788 ad annum 1076", lib. IV,
die meermalen uitgegeven zijn; gelijk ook zijn
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werk „De situ Daniae et reliquarum trans Dan_
regionum natura".
Adam (CHARLES ADOLPHE), een der voortreffelijkste Fransche componisten, to Parijs;
geb. in 1803 en daar overladen op 3 Mei 1856.
Hij is d. vervaardiger v. d. geestige en zangerige
opera: „Le Postillon d. Lonjumeau", v. „Le
Brasseur d. Preston" en vele ander° populaire•
stukken.
Adam (ALBRECHT), dier-schilder, geb. to
Nordlingen in 1786, overl. 28 Aug. 1862, woondein 't gevolg v. d. pert. Eugenius v. Leuchtenberg d. veldtochten in Itali6 en ook d. tocht v.
't Groote leger in 1812 bij, en vereeuwigde die
door talrijke schilderijen en teekeningen, die
door d. graveernaald verveelvoudigd zijn. Zijn
zoon en kleinzoon traden in zijn voetspoor.
Adam (JEAN VICTOR), histone-schilder, geb.
to Parijs, 28 Jan. 1801, ovoid. 1 Jan. 1870 bij
Versailles, vereeuwigde d. veldslagen v. Napoleon. Zijn beste stukken zijn to Versailles. Hij
graveerde ook in steen; 24 dln. met platen v.
zijne hand zijn in d. Bibliotheque nationals
to Parijs.
Adam (FRANz), een jongere zoon v. ALBRECHT A., geb. 1815, overl. to Mi1nchen, 30 Sept.
1886, woonde vele veldslagen bij, om die door
't penseel to vereeuwigen. Onder zijne beste
stukken behooren „d. Slag bij Solferino, 1859";
„Radetsky to paard" on „d. Slag bij Sedan,
1870". Dit laatste stuk is in 't Museum to Berlijn to zien.
Adam (WILLIAM PATRICK), Eng. staatsman„
geb. 1823, overl. 24 Mei 1881, was lid v. verscheidene vrijzinnige ministerien o. a. v. 't
ministerie Gladstone v. 1880, on werd daarna
gouverneur to Madras in Hindoestan.
Adam (LUCIEN), Fr. taalgeleerde, geb. 30 Mei
1833, deed in zijn jeugd een refs door N.-Amerika, werd in 1857 ambtenaar in Cayenne, en
klom steeds op in rechterWke betrekkingen,
tot hij in 1883 pres. v. 't hof v. appel to Rennes
werd. Hij onderzocht aanvankelijk d. talen, die
tuss. d. Oeral on d. Altai gesproken worden,
maar sedert 1870 voornamelijk d. taal der inboorlingen v. 't Westelijk deel v. N.-Amerika
on 't Oostelijk deel v. Z.-Amerika. Hij schreef
daarover linguistische werken, en belegde congressen tot beoefening der Amerikaansche
tongvallen.
Adamaoea, een negerstaat v. 't Afrik.
binnenland, a. d. bovenloop v. d. Benoee die
daar niet bevaarbaar is), bezuiden 't rijk Bornoe.
Adamaoea is 2380 vierk. geogr. mijl groot en
wordt bewoond door afgodische negers, die
echter in d. laatsten Aid onderworpen zijn door
d. Mohammed. Fellatahs v. &cot° ; d. stadhouder
woont to Iola (12 000 inw.). In d. vruchtbare
dalen groeit d. banaan, apenbroodboom, boterbaom, oliegevende paimboom on katoen welig.
Adamberger (MARIE ANNE), geb. JAQUET, in
1752 to Weenen geb. en in 1804 daar gestorven,
was gedurende veertig jaar een beroemde
tooneelspeelster a. d. kon. schouwburg. Ztj
muntte vooral nit in 't treurspeL Haar vader
JAQUET was hof-acteur, on haar echtgenoot
ADAM:BERGER een then zeer geliefd zanger. Hare
dochter Antoinette was d. braid v. Theodor
KOrner, die door haar tot menig schoon lied
bezield werd.
Adami (FRIEDR. WILH.), geb. to Suhl, 18 Oct.
1816, studeerde to Berlijn m d. geneesk., geschiedk. en wijsbeg. en werd in 1868 hofraad.
Hij schreef eerst meest voor 't tooneel, maar
sedert 1870 historische studiOn on histor. romans, o. a. .„Louise, KOnigin von Preuszen"
(9e dr. 1876) on „Aus Friedrich des Groszen
Zeit" (1879).
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een secte, waarschijnlijk in
d. tweede eeuw n. Chr. ontstaan, volgden d.
Brasilideanen en Carpocratianen, die d. veelwVverij en d. vrijheid, om v. 't vleesch der
offeranden te eten, toelieten. Sommigen houden
d. leerlingen v. Prodecus (zie dat art.), over
wie Clemens v. Alexandria en Tertullianus
spreken, voor d. Adamieten, doch Epiphanius
noemt het eerst hun naam, zonder te melden
dat zij leerlingen v. Prodecus waren. Hij
schrijft ,,dat zij hunne vergaderingen in een
oven hielden; dat zij, zoo mannen als vrouwen, naakt onder elkander zaten, lazen en
baden; dat zij zich echter op de gave der onthouding beroemden en verzekerden dat, indien iemand zich aan onkuischheid schuldig
maakte, hij uit d. vergadering gedreven werd
gelijk Adam uit het paradijs." Augustinus
voegt er bij dat zij een afkeer hadden v. 't
huwelijk. Gedurende d. Hussieten-oorlog ontstond er in Bohemen een dergelijke secte, die
ook naakt godsdienstoefeningen hield. In 1421
deden d. Adamieten dat op een eiland in d.
riv. Lusinicz, waar zij door Ziska verrast doch
niet uitgeroeid werden. Zij werden diep veracht door d. Hussieten en vereenigden zich
later met d. Taborieten, die dien ten gevolge
soms met d. Adamieten verward werden.
Adamo (MAX), historie-schilder, geb. in 1837
te Miinchen, is beroemd geworden door zijn:
„Hertog Alva in d. Raad te Brussel"; „De val
v. Robespierre" en „De ontbinding v. 't Lange
atsten tijd schilderde hij
Parlement". In d. Ia
ook genrestukken, bijv. „Gestoorde geleerdheid".
Adams (Rum) werd in 1735 in d. kolonie
Massachusets uit een oud aanzienlijk geslacht
geboren. VoOr d. bevrijding v. zijn vaderland
muntte hij als rechtsgeleerde uit en hij verdedigde bij 't uitbarsten der onlusten d. rechten der koloni6n in versch. geschriften. Zijn
Geschiedenis v. d. strijd tussch. Amerika en
t moederland" maakte een sterken indruk op
zijn medeburgers. Hij werd in 1774 en 1775
tot lid v. 't Congres verkozen, en hielp 't gedenkwaardig besluit v. 4 Juli 1776 nemen,
waarbij d. Amerik. kolonign voor vrije, onafhankelijke en souvereine staten verklaard werden. Met Benjamin Franklin vertrok hij hierop
als gevolmachtigd minister naar 't Fransche
hof, ten einde een verdrag v. vriendschap en
koophandel te sluiten. Na zijn terugkomst vertrok hij met hetzelfde oogmerk naar Holland,
waar hij d. Staten ten gunste v. Amerika
stemde. Hij reisde vervolgens weder naar
Parijs, waar hij d. vrede met Groot-Brittanni6,
waarbij d. onafhankelijkheid der Vereenigde
Staten erkend werd, tot stand bracht. 't Ontging zijn helderzienden blik niet, dat de centrale regeering in de jeugdige republiek niet
machtig genoeg was en daardoor a. d. Europeesche mogendheden geen vertrouwen inboezemde ; daarom vereenigde hij zich met Washington en Hamilton tot 't voorstellen der
veranderingen, waaruit d. constitutie v. 1787
geboren werd. Washington werd hierop president en Adams vice-president der republiek.
Nadat Washington die betrekking had nedergelegd, werd Adams in zijne plaats gekozen.
Onder alle omstandigheden deed hij die betrekking eer aan; hij werd daarin door Jefferson opgevolgd. Adams, tot het ambtelooze
leven teruggekeerd, stierf op zijn landgoed
Quincy, 4 Juli 1826. Hij was een edel en rechtschapen mensch, een groot staatsman, een
voortreffelijk schrijver, o. a. „Over d. verdediging der regeeringsvorm" (3 dln.) en v. een
„Geschiedenis der Republieken".
Adamieten,
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Adams

zesde zoon v. d.
voorg., geb. 11 Juli 1767 to Braintree, vergezelde reeds op elfjarigen leeftijd zijn vader
naar Frankrijk, studeerde eenigen tijd a. d.
Leidsche hoogesch. en a. 't Amsterd. atheneum
en bereisde ook Zweden, Denemarken en Engeland, beoefende toen onder Parsons to NewYork d. rechtsgeleerdheid on werd door Washington als gezant naar Holland gezonden.
Uitmuntend door eerlijkheid en bekwaamheid,
was hij onder verschillende presidenten v..
1809 t. 1816 gezant to s. Petersburg on to Londen, was toen acht jaar staatssecretaris en
werd na d. aftreding v. Monroe in 1824 tot
president der Vereen. Staten gekozen. Daarna.
was hij bijna aanhoudend lid v. 't Congres,
waar hij gedurende d. zitting op 23 Febr. 1848 ,
a.enbrotsif
Adams (CHARLES FRANCIS), een zoon v. d.
voorg., geb. to Boston 1807, oefende zich onder Daniel Webster in d. rechtspraktijk, vestigde zich als advocaat to Boston, maar werd
reeds in 1831 lid v. 't staatsbestuur en in 1859
vertegenwoordiger v. Massachusetts op 't Congres. Lincoln zond hem in 1861 als gezant
naar Londen, waar hij met beleid een vredebreuk tuss. 't Britsche rijk en d. Vereen.
Staten verhoedde bij d. strijd tegen d. Zuid.confederatie.
Adams (JOHN COUCH), Eng. sterrekundige,
geb. 5 Juni 1819 to Lancast in Cornwallis,
werd in 1858, hoogl. a. d. universiteit to Cambridge. Hij merkte reeds in 1841 d. storingen
op in d. loop v. d. planeet Uranus, on kwam
tot d. overtuiging v. 't bestaan eener nog
onbekende planeet op grooter afstand v. d.
zon. LEVERRIER to Parijs berekende d. baan, en
GALLS to Berlijn vond die planeet (Neptunus)
in 1847.
Adamsappel. Hieronder verstaan sommigen een soort v. appal met kleine, langwerpige, gale, bleekrood gestippelde, zeer zuur
smakende vrucht (Pomme-figue sans pepin).
Algemeener echter wordt daze naam toegepast op d. vrucht v. een tot d. fam. der Oranjes
behoorende plant. Die vrucht heeft a. 't ondereinde een kring v. diepten of uithollingen,
die eenigermate a. een door menschentanden
to weeg gebrachten beet herinneren. De legende
nu zegt, dat daze vrucht d. verbodene v. 't
Paradijs was. d. Duitschers noemen haar
daarom Paradiesapfel, maar ons woord Paradijsappel past weder op een werkelijke appelvrucht. De Israelieten hebben nog d. gewoonte
elkander op 't Loofhuttenfeest een adamsappel aan to bieden, omgeven door palmbladen on wilgenloof. Daze appals ontbieden zij
v. 't ail. Korsika on kosten vaak tien en meer
gulden per stuk.
Adamsappel is het vooruitstekende deal
v. 't strottenhoofd, ongeveer in 't midden v.
d. hals, bij mannen meer dan bij vrouwen
zichtbaar, bij wie het strottenhoofd veel idolner is en d. hals, even als 't geheele lichaam,
meer ronding heeft. Toen Adam in 't paradijs
v. d. verboden vrucht had gegeten, bleef hem,
volgons d. Rabbijnen, een stuk in d. keel steken, en dit werd, tot straf, a. hem en zijn
mannelijke nakomelingen tot een teeken gesteld.
Adamsbrug heat een aaneenschakeling
van banken of riffen, die 't eiland Ceylon bijna
met d. vaste kust v. Voor-Indi6 verbinden.
Adamspiek is d. hoogste berg op 't ail.
Ceylon (2260 M). dien d. Singaleezen Ham-al-el
noemen on in 't Sankriet Talmala hoot. d.
Adamspiek vindt men op 6° 49 , N. B. en 98° 4 , 0. L.
v. Greenwich. op 12 mtg. afstand v. Colombo;
(JOHN QUINCY),
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hij is bij helder weder 80 mUl. ver zichtbaar.
Geologisch is hij nog niet onderzocht, en ook
niet gemeten. Hier ontspringt de hoofdrivier
v. 't eiland, Marelalonga, waarvan d. mond d.
beste haven v. India , to Trinconomale, vormt.
d. Boeddhisten houden dezen berg voor heilig,
en vele pelgrims reizen derwaarts. Zij ruilen
met elkander hun vredesteeken, het betelblad,
om daardoor d. banden v. verwant- en vriendschap to bevestigen en vijandschap of to
leggen, waarna een Boeddha-priester hen op
d. top v. d. berg inzegent, on v. hen eischt
,dat zij deugdzaam zullen leven. Op d. top
vertoonen d. priesters een diepte, als indruk
door Boeddha's voetstap achtergelaten. Zeer
oude boomen, inzonderheid rhododendrons, omringen daze gewijde plaats. De bewoners gelooven dat Adam on Eva daar begraven liggen, en wijzen d. voetstappen v. d. stamvader
nog in d. rotsen aan. Men beklimt d. berg,
waar die to steil is, met behulp v. ijzeren
ketenen, a. 't gesteente vastgeklonken.
Adam (Blinn), gab. 18 Oct. 1830, was sinds
1875 't hoofd v. 't militair cartographisch instituut to Brussel. Hij was mede-oprichter v.
't Belgisch aardrijksk. genootschap, waarvan
hij vice-president ward, on nam tverig deel
-a. d. voorbereiding tot d. ontdekkingstochten
in Midden-Afrika. overleed to Ixelles
13 Jan. 1882.
Adana, hoofdstad v. 't Turksche ejaleet
(district) Adana, ligt a. d. bevaarbare riv. Saros
in Cilicie in 't Z. v. Klein-Azie. In d. oudheid
dreef d. stad aanzienlijken handel; in d. eerste
Christentijden was zij d. zetel v. een bisschop.
Uit d. bloeitijd is nog een fraaie brug over d.
Saros en een waterleiding over. Thans zijn er
24 000 inw., meest in acme hutten wonend en
's zomers m 't gebergte wijkend tegen d. belle
hitte.
Adamson (micnEL), een beroemd kruidkundige in 1727 to Aix in Provence gob., studeerde to Parijs, en werd hier al vroeg een
voorwerp v. algem. bewondering. d. Nat. hist.
was zijn lievelingsvak, zonder dat echter
daarbij andere studian verwaarloosde. Maumur en Bernhard de Jussieu waren zijn laatste
leermeesters. Het stelsel van Linnaeus, dat
toen opgang begon to maken, wekte zijn nageen 21 jaar
Myer op. In 1748 reisde hij, ,
oud, naar Senegal, waar hA 't grootste deel
v. zijn vermogen besteedde% maar onwaardeerbare schatten uit d. drie rtken der natuur verzamelde. Van 't gebrekkige der tot
hiertoe gevolgde indeelingen overtuigd, poogde
hij een nieuw, algemeen en alles omvattend,
stelsel to ontwerpen. Bovendien verva,ardigde
hij v. d. door hem bezochte landen nauwkeurige kaarten, on stelde hij woordenboeken
samen v. d. taal der volken, die hij leerde
kennen. Na een verblijf v. vW jaar in 't heete
en ongezonde land, keerde hij naar zijn vaderland terug, waar hij, in 1757, zijn „Histoire
naturelle de Senegal" in 't licht gab en, twee
jaar later, ten gevolge v. eenige meesterlijke
verhandelingen, tot lid der academie verkozen
word. In 1763 verscheen zijn groot kruidkundig werk: „Families des plantes"; doch hij
mists daarmede zijn doel, om a. d. kruidkunde
een nieuwe on andere richting dan die v.
Linnaeus to geven. Ook vond men er eenige
onnauwkeurigheden in, die hij zeif erkende,
en die hem -ITV jaar daarna deden besluiten,
eerst om 't op nieuw en naderhand om een
volledige Encyclopedie" uit to geven. Met
onvermoeide vlijt arbeidde hit zoo dat hij in
1775 a. d. academie een zeer uitgebreid plan
overlegde, dat a. een onderzoek onderworpen
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ward, waarvan d. uitslag echter niet a. d. verwachting v. d. stellar beantwoordde. Hij bleef
intusschen a. d. voltooiing v. zijn werk arbeiden, waarvan hij alles ten koste legde;
doch d, omwenteling v. 1789 bracht hem in
zulk een benarden toestand, dat hij bij d. oprichting v. 't Nationaal Instituut voor 't lidmaatschap bedankte, zeggende „dat hij d.
uitnoodiging niet kon aannemen, omdat bij
geen schoenen had." d. Min. v. Binnenl. zaken
bezorgde hem een jaargeld, on sedert werkte
hij onvermoeid a. d. uitvoering v. zijn groot
ontwerp, tot a. zijn dood in 1806. Er zijn weinig werken van hem gedrukt, in vergelijking
v. zijn menigvuldige handschriften. Zijn naam
ward a. 't plantengeslacht Adansonia (zie Apenbroodboom) gegeven.
Adar is d. twaalfde maand v. 't kerkelijk
on d. zesde maand v. 't burgerlijk jaar der
Israalieten, overeenkomende met Februari en
't begin v. Mrt. Wiji de Israalieten bij maanjaren (van ongev. 354 dagen) rekenen, wordt
op bepaalde tijden een tweede maand Adar
ingevoegd, om 't zonnejaar nabij to blijven.
Adat is d. ongeschreven wet die, door
d.
.
ingeworteldheid der oude gewoonten, d. Indischen Archipel d. gedragslijn bepaalt der
inboorlingen. Het dessahoofd op Java bijv.
verdeelt d. paddivelden en spreekt recht volgens d. adat. Ook onder ons, Westerlingen, is
't niet vreemd, dat oude gewoonten en overeenkomsten worden in acht genomen met
meer nauwgezetheid dan d. geschreven wetsbepalingen.
Adauctus onderging d. marteldood to
Rome, onder Diocletianus. Hij was een patricier en beambte a. 't keizerlijk paleis en toen
hij gedood werd, keizerlijk schatbewaarder.
Eusebius, „Hist. Eccles" (VIII c. 11). Het blijkt
hieruit, dat ook op hooggeplaatste personen
d. edicten tot vervolging warden toegepast.
Ad calendas Graecas beduidt zooveel
ale nimmer. Bij d. Rom. waren calendae d. eerste
dagen der maand, waarop gewoonlijk d. betalingen geschiedden; b. d. Grieken waren zulke
calendae niet bekend, on dus was het uitstellen v. iets ad calendas Graecas gelijk aan
een afwijzing.
Adda is een linksche (Noordelijke) tak v.
d. Po, circa 300 K.M. lang. Zij ontspringt in
Grauwbunderland a. d. voet v. 't Wormser
Jock, stort v. een rotswand v. 17 M. hoog,
loopt door d. kloof La Serra in Valtellino,
vormt v. Juentes tot Lecco het meer Como,
wordt eerst dan bevaarbaar en vloeit langs
Cassano on Lodi bij Rettino, bov. Cremona m
d. Po.
Adder. De adder behoort tot 't gesl. Vipera, onder d. reptilen (kruipende dieren), wordt
Nina een Meter lang, is blauwachtig grauw
met een zwarte zigzagstreep over d. rug, uit
vierkante of ovale en rondo vlekken samengesteld, met schuine strepen daartusschen.
Tuss. d. oogen zijn drie hoornachtige plaatjes;
op d. buik 150, en a. d. staart 30 paar schubben.
d. Tanden gin 10 of 12 in getal in d. onderkaak
en 20 binnen d. mond ; in d. bovenkaak is een
large giftand on 2 a 4 kleine tanden daarachter. d. Adders worden door geheel gematigd
Europa aangetroffen, voornamelijk in dichte
bosschen in bergstreken; ook ten onzent in
Utrecht, Gelderland, Overijsel on Drente. Bij
sterke zomerwarmte zijn zij zeer vlug en
levendig, .en koesteren zij zich gaarne m d.
zonneschip op steenen on boomtronk ; hun
voedsel bestaat uit wormen, insecten, muizen
on kleine vogels; zij doen d. landbouw voordeel door een groot getal veldmuizen to ver-
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nielen. Kikvorschen schijnen zij to schuwen.
_Des winters houden zij in mollen- of muizenzaten, of in spleten v. oude gebouwen een
mesmaandschen slaap. v. Apr. t. Sept. verwis.selen zij vijfmaal van huid; d. wijfjes bevatten 12 a 20 eieren, die reeds in 't moederlijf
ontwikkelen, zoodat d. adders levendbarend
zijn. d. Jongen hebben d. giftanden reeds als
:zij ter wereld komen. Sommigen meenen, dat
d. jongen bij 't naderen v. gevaar, zich in d.
mond der moeder verbergen. Zij worden omstr.
1 jaar oud, en zijn zeer taai v. leven. d. Afgehouwen kop doet nog een giftigen beet.
d. Giftand eindigt in een fijne punt, waarachter 't gifkanaal uitmondt. Bijt d. adder dan
wordt door d. drukking een druppel uit d. gifklier in d. wond geperst; het getroffen dier
wordt terstond duizelig en valt in stuiptrekkingen neder. 't Gif tact alleen 't bloed aan,
in d. maag is 't onschadelijk. 't Gif der ad-ders werkt zeer spoedig op kleine vogels en
muizen; grootere dieren, als bijv. honden,
blijven er slechts eenige dagen ziek van. d.
Beet is bij d. mensch zelden doodelijk; v. Lier
.getuigt dat hij niet een enkel voorbeeld heeft
kunnen vinden, dat iemand in Drente a. een
.adderbeet gestorven is. d. Z.-Europeesche adder (vipera redi) is echter gevaarlijker. Verg.
v. Lier, „Verh. over d. slangen en adders v.
_Drente" (Amst. 1781); Wydler, „Serpents d. la
Suisse" (1826); Bonaparte, „Fauna Italica,
_Fasc. 12."
Addertong (Ophioglossum vulgatum, L.) is d.
_naam v. een varen, die in vochtige duinvalleien
v. ons Vaderland niet zeldzaam is, en zich v.
andere inlandsche varens door d. enkelv. aar
onderscheidt die, door een enkel eirond blad
.ondersteund, uit louter vruchthoopjes is samengesteld. Dit plantje, dat 15 a 30 c.M. hoog wordt,
zs een geliefd voedsel van schapen en geiten.
Adding (EGGS en HuGo), vader en zoon, wa_ren twee Westerwoldsche hoofdelingen, die zich
in de 15e eeuw berucht maakten door hunne
_geweldenarijen. Egge hield Westerwolde in
leen v. d. abt v. Corvey, maar d. landzaten
verbonden zich met Groningen tegen hem en
in een volksoploop in- 1475 ward hij gedood.
Hugo ward in zijn burcht to Wedde door d.
Groningers belegerd; d. burcht ward geslecht
-4en d. bisschop v. Munster verkocht d. rechten
-op Westerwolde a. Groningen.
Addison (JOSEPH), Eng. schrijver, ward 1
Mei 1672 to Milston gab. en toonde al vroeg
aanleg tot, dichtkunst. In 1699 ontving hij
een jaargel om Frankrijk en Italie to kunnen
bereizen. Zijn naam ward beroemd door 't heldendicht „The Campaign" (1704). Na zijn terug_komst ward hij onder d. regeering v. kon
George in 1717 tot staats-secretaris verheven,
doch hij bet daze betrekking varen, omdat hij
moor geleerde dan staatsman, meer schrijver
dan redenaar was. Met hartstocht ward zijn
treurspel Cato" door d. verschillende partijen
toegejuicht en veroordeeld. Van zijn prozawerken is d. „Spectator" enTeen door Italie"
Teel verbreid en vertaald. Teen zijn einde naderde, liet hij zijn stiefzoon, lord Warwick,
.die loszinnig leefde, ontbieden, en hij zeide
tot hem : nlk heb u lat
on roepen om u to doen
zien, hoe een christen sterft.' Hij overleed in
1719, en ward in d. abdij v. Westminster bijgezet. Addison leefde onberispelijk, was ernstig en afgetrokken, en sprak weinig met
personen, die hij met genoeg kende. Verg.
Aikin, „The life Addison"; on Macaulay, „Crit.
and historical essays." Zijn gezamenlijke werken zijn in 1854 in 6 dln uitgegeven, on zijne
,„Essays" in 1863 herdrukt.
-
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Additie bet. optelling of samentellling, een

der vier hoofdbewerkingen v. d. rekenkunst,
bestaande in 't vinden van een getal, dat evenveel eenheden in zich bevat als eenige gelijksoortige getallen met elkander. Dat gevonden
getal heet d. som. Het teeken v. d. additie is
± (plus).
Addosse bet. in 't blazoen, dat twee klimmende dieren rug tegen rug staan; ook dat
andere figurers, als bijlen, sleutels e. d. g. met
d. hoofden v. elkander gekeerd zijn.
Adel. Van oudsher is buitengewone eer of
macht toegekend aan hen, die zich door buitengewone daden of begaafdheden hebben onderscheiden. Dit is d. oorsprong v. d. adel.
Aanvankelijk berustte die op openbare meening; later, naarmate de maatschappijen zich
meer ontwikkelden, ontstond een rijksadel. Als
men in d. laatsten, meer beperkten, zin d. a del
en zijn geschiedkundige ontwikkeling nagaat,
kan men daaronder verstaan een bijzonderen
stand v. burgers, die bijzondere burgerlijke
en politieke rechten genieten, welke daarenboven bij erfopvolging aan hunne afkomelingen verzekerd zijn.
Omtrent d. geschiedk. ontwikkeling des adels
v. d. vroegste tijden af heerscht groot verschil
V. meening. 't Woord bet. zooveel als van ouds,
van voorgeslacht. Von Haller en Hilllmann beweren, dat in alle tijden en bij 1,11e volken,
tot zelfs bij Wilde stammers een adel bestaan
heeft, en zien daarin de natuurlijke installing
des adels; anderen ontkennen en bestrijden
dit, o. a. Welcker in zijn „Staatslexikon". Alles
hangt in zulke beschouwingen af v. d. beteekenis, die men a. 't woord adel hecht. Goonszins zal men d. adel als een afgesloten, door
geboorte en voorrechten begunstigde klasse
zoo algemeen aantreffen als velen dit beweren, maar men vindt daarvan toch reeds voorbeelden in d. oudste rijken. 't Is niet to ontkennen, dat d. hoogere kasten bij d. Indiers
en Egyptenaren, d. Pasargaden bij d. Perzen,
d. Spartanen tegenover d. Lacedemoniers eenigermate althans als adellijke instellingen to
beschouwen zijn. Zij tech bestonden uit geslachten, die door geboorte en staatsinstellingen beide, met macht en voorrechten boven
anderen bekleed waren. Te Rome vormden d.
Patriciers een door vele voorrechten begunstigde en heerschende klasse die, ofschoon
eigenaardig gewijzigd, toch in vele opzichten
met een adelstand mag vergeleken worden.
Ook over d. oorsprong v. d. middeneeuwschen Europeeschen adel heerscht groote verscheidenheid v. gevoelen. Terwijl sommigen
bij alle volken v. Germaanschen oorsprong
een adel meenen to onderkennen, die wel door
omwentelingen en oorlogen ward gewijzigd,
doch als een soort v. stamadel to beschouwen
is, wordt dit door anderen ontkend. Enkele
plaatsen uit Tacitus on Caesar hebben tot 't
eerste gevoelen geleid en 't is verdedigd door
Savigny, Grimm en Eichhorn, maar er zijn
gewichtige bedenkingen tegen. Wel bestonden
b. d. Germaansche volken verschillende toestanden v. geboorte : men had er vrijgeborenen en niet-vrijen. De eersten alleen oefenden
politieke rechten uit, hadden vrij landbezit,
voerden d. eeretitels v. comati, capillati, criniti
on crinosi. Zij warden nog onderscheiden in
hen die vrijen landeigendom bezaten liberi
(qui proprium possident), en hen die dit niet
bezaten (qui super alterius terram resident),
evenals de niet-vrijen onderscheiden werden
in servi, eigenlijke slaven, en liberti of vrijgeiatenen. Doze vier klassen, waarin d. bevolking verdeeld was, treft men zoowel in d.
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Capitularien, als in d. meeste der dusgen. leges
Barbarorum, met name in d. Longobardische
en Gothische wetten aan. Er kan echter geen
bewijs voor 't bestaan eens werkelijken adels
uit getrokken worden, omdat waarschijnlijk al
die onderscheidingen en waardigheden alleen
persoonlijk waren, en uit vrije opdracht ontsproten.
Men kan 't dan als bijna bewezen aanmerken, dat onder d. Germaansche volken, gedurende d. eerste tien 5, twaalf eeuwen onzer
jaartelling, geen eigenlijke adel bestaan heeft.
Schrader toonde aan, dat vOOr de 12e eeuw
geen Saksische adel voorkomt; Wiarda ontkent d. Frieschen; Spittler en Geyer vonden
bij Zweden, Denen en Noren voor d. 10e eeuw
daarvan geenerlei spoor. Evenzoo is 't bij d.
Polen en Slawische volken.
De tegenwoordige Europeesche adel moet
derhalve beschouwd worden als eerst ontstaan
te zijn met d. aanvang en d. ontwikkeling v.
't leenstelsel. Europa onderging door d. val
v. 't Rom. rijk en d. Volksverhuizing een geheele omkeering. De overwinnaars, aan wier
hoofd vorsten en veldheeren stonden, verwierven zich macht en bezit ten koste der
overwonnelingen, die zij even als hunne goederen dikwerf onder zich verdeelden. Men
ziet d. vorsten meer en meer omgeven door
een aantal. dienstmannen, fideles, antrustiones
en leudes, die met ambten, waardigheden en
goederen begiftigd worden. Men ziet d. onroerende goederen, die eerst a. d. inboorlingen,
daarna a. d. veroveraars in vrijen eigendom
behoorden, sedert d. 10e eeuw meer en meer
in handers der vorsten geraken en aan d. vroegere eigenaars, thans onder d. naam v. leen,
ook voor hunne mannelijke nakomelingen, afstaan. d. Groote voordeelen, a. d. leendienst
verbonden, d. schitterende macht, die een volgeling v. d. Suzerein erlangde, deed weldra
in d. beleening een eer zien, die velen boven
eigen bezit verkozen, ook om der wile v. 't
veilig bezit. Het getal der vazallen nam toe,
naarmate dat der allodiaal-bezitters, die vrij,
eigen goed hadden, verminderde. Daarenboven
stond d. opperheer dikwerf landerijen, a. 't
Rijk of hem behoorende, als leengoederen a.
gunstelingen af.
In Duitschland werd op deze wijze een hooge
en lage adel geboren. De hooge of rijksadel
ontstond 't eerst en was samengesteld uit d.
geestelijke en wereldlijke ambtenaren, kroonvazallen, vorsten en graven, die onmiddellijk
onder d. Keizer en 't Rijk stonden. Deze breidden steeds hunne feudale en allodiale bezittingen uit en erlangden tevens d. hun in leen
geschonken goederen, ambten, rechten en regalign, als erfelijk familie-eigendom. d. Lage
adel ontstond later, toen 't leenstelsel zijn geheele ontwikkeling bereikt had, en ontsproot
uit d. inrichting v. 't krijgswezen met zijn
eereblijken, ridderorden e. d. g.
Om sommige rechten te kunnen genieten,
bp*. om zitting in een domkapittel te hebben
of om in d. Duitsche orde of in de orde v.
s. Jan opgenomen te worden, moest d. gdelman zoowel v. vaders- als v. moederszijde een
bepaald getal adellijke voorouders kunnen aanwjjzen.
Ook bij andere volken v. Germaanschen oorsprong heeft d. adel zich op overeenkomstige
wijze ontwikkeld. In Engeland vormde zich
mede, bij d. uitbreiding v. 't leenstelsel, bepaaldelijk bij 't ontstaan der afscheiding tuns.
kroon- en achterleenen, een pairs-adel, d. adel
der lords met de vijf klassen: hertog, markies,
earl of graaf, viscount en baron. De oudste
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zoon is steeds erfgenaam v. 't pairschap en
heeft gedurende 't leven zijns vaders d. titel,.
welke in rang op dien zijns vaders volgt,
Dezen adel is 't echter nooit, gelijk d. hoogen
adel in Duitschland, gelukt om een eigenlijken
rijksstand, een opperst regeerings-collegie, te
vormen. De koningen behielden grootere macht,
en reeds Edward I verklaarde in 1290 alien,
die achterleenen bezaten, voor onmiddellijke
leenhouders der Kroon, en alle leenen voor
deelbaar en verkoopbaar. Zoo vervielen bier
de voorwaarden tot 't ontstaan eens lageren
adels. De knights (ridders), esquires (Ocuyers),
lairds in Schotland en baronets, hebben slechts.
persoonlijke titels, waaraan geen blijvende
voorrechten verbonden zijn en die niet uit
d. stand der gemeenen of commonalty verheffen.
In Frankrijk vormde zich een hooge en lage
adel, maar gewijzigd n. d. bijzondere omstandigheden, waarin dit rijk verkeerde. Door het
stelsel v. verkoopbaarheid der ambten en rechterlijke bedieningen kreeg men daar een noblesse de robe, in tegenstelling der noblesse
d'opee of des adels, die d. krijgsambten bekleedde.
Tegen 't einde der 16e eeuw was d. worming
v. d. Europeeschen adel als een bijzondere
kaste, als een afgesloten lichaam, voltooid.
Sedert dien tijd zocht d. adel meer en weer
alle m,acht en gezag aan zich te trekken. Dit
geschiedde in d. versch. staten op ondersch.
wijzen; in 't algemeen zien wij d. adel, bij
uitsluiting, bevoegd tot 't vervullen v. vele
bedieningen en betrekkingen; in 't genot v.
vele vrijstellingen en voorrechten; ontheyen v. 't betalen v. belastingen; niet onderworpen aan d. gewonen rechter; in 't bijna
uitsluitend bezit v. waste goederen, — in een
toestand v. bevoorrechting, die in scherpe
tegenstelling was met d. dienstbaarheid en
ellende der lagere volksklassen. Deze vormden, vooral op 't land, nog d. dienstmannen,
de glebae adscripti: deze roturiers betaaiden d.
hooge lasten en waren in waarheid d. misers
plebs contribuens; deze gingen gebukt onder
allerlei willekeurige en drukkende heerediensten; deze leden onder wreedheid en knevelarij. Zulk een toestand v. verheffing a. d. eene,
v. vernedering a. d. andere zijde kon niet
lang duren. Een beslissende slag werd daaraan
toegebracht door d. verkondiging der wijsgeerige denkbeelden in 't midden der 18e eeuw.
Deze beoogden een meerdere gelijkheid onder
alien d. toekenning v. rechten d. lagere
standee, die zoolang v. alle rechten waren
verstoken geweest. In Frankrijk, waar (volgens
Rotteck) „d. adel 't beste deel v. d. weldaden
der burgerlijke maatschappij genoot, zonder
jets noemenswaard v. d. lasten to dragon, maar
in wellust en overmoed 't merg des yolks
verteerde", voerde d. overmaat v. misbruiken
tot d. geheele omverwerping v. d. adelstand.
Bij d. omwenteling werden reeds op 4 Aug.
1789 al d. voorrechten des adels, ten aanzien
v. 't betalen v. belastingen, alle leenrechten,
heerediensten, tienden en alle voorrechten v.
d. geestelijken stand afgeschaft, en in d. zitting der Constitueerende Vergadering v. 19
Juni 1790 werden op voordracht v. Lambels,
door Lafayette en Lameth ondersteund, alle
teekenen v. onderscheiding, d. geheele adel,
afgeschaft; alle wapens. adelbrieven oorkonden en stamboomen uitgedelgd en 't dragon
v. livrei verboden. Deze slag, d. Franschen
adel toegebracht, heeft natuurlijk, vooral ook
door d. daarop gevolgde Fransche heerschapplj
a. d. macht en d. luister des adels in andere
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landen v. Europa groote nadeelen veroorzaakt.
Wel poogde Napoleon in 1808 een soort v.
-adel m te stellen, om daardoor meer luister
aan zijn kroon bij te zetten. d. Titels v. vorst,
prins, hertog, graaf, baron en ridder des Rijks
werden weder ingevoerd en meestal als belooningen aan gelukkige veldheeren toegekend.
Doze adel bestond echter alleen in eerbewijs,
gaf geen voorrechten of bevrijding v. staatslasten; en was alleen erfelijk op d. oudsten
zoon, aan wien bij contract zekerjaarlijksch inkomen moest toegelegd worden, om d. waardigheid te kunnen ophouden (instelling v.
majoraten). Bij d. val v. Napoleon is dit stelsel
blijven bestaan, maar door d. Juli-omwenteling van 1830 vernietigd.
Na d. Fransche overheersching, bij 't ontstaan
v. 't Duitsch verbond is d. Duitsche adel in d. nu
nog bestaanden toestand gekomen. Bij art. 14
der Bonds-acte werd bepaald, dat d. 80 nog
bestaande leden v. d. vroegeren hoogen adel
met d. leden der regeerende vorstenhuizen op
d. voet v. gelijkheid zouden staan, wat hunne
.geboorte betreft, en dat hun zekere voorrechten en vrijdom v. bepaalde belastingen is ge-waarborgd.
In Denemarken bestaan nog slechts enkele
adellijke geslachten; in Zweden, waar kon.
1ustaaf III d. macht des adels beperkte, maar
<lit met zijn levee boette, vormt d. adel nog
d. eersten stand des Rijks, elke adellijke stamheer heeft bij d. intrede v. zijn 25e levensjaar
zitting op d. Rijksdag. In Noorwegen is d. adel
door d. grondwet v. 4 Nov. 1814 afgeschaft.
In Rusland vormen de Knesen en Bojaren d.
hoogen adel; d. lagere adel berust voornamelijk op 't grondbezit; d. adel heeft er nog
vele voorrechten. In Hongarije evenzoo; d.
leden v. d. hoogen adel dragen daar d. titel
v. magnaten. In 't Apennijnsche en Pyreneesche schiereil. heeft d. adel steeds het majoraat (d. overgang v. 't waste goed op d. oudsten
zoon) gehandhaafd ; daardoor zijn er veel kleine
grondbezitters met een adellijken titel; in
Spanje heeten de hoog-adellijken granden, d.
lagere edelen, die zeer talrijk zijn, hidalgo's.
In Zwitserland is d. adel met d. aristocratischen burgerstand saamgesmolten ; in d. Vereenigde Staten en Turkije (d. uitersten raken
elkander) bestaat geen adel.
In ons Vaderland heeft d. oude adel zijn
aanzien, macht en leden reeds in 't eerste
tijdperk v. d. 80-jarigen oorlog grootendeels
verloren. Toen in d. 17e eeuw d. Hollandsche
kooplieden verbazende rijkdommen verwierven, ontstond een soort v. nieuwe adel, door
dat rijke burgers oude adellijke bezittingen
met d. daaraan verbonden rechten kochten,
en achter hun burgerlijken naam d. titel v.
d. heerlijkheid voegden, die zij door koop verkregen hadden. Met d. omwenteling v. 1795
gingen ook deze voorrechten verloren; sedert
ons land in 1806 Fransche instellingen kreeg,
is hier, evenals in vele andere staten v. Europa,
een soort van constitutioneele adel, met d.
titel v. Ridder en in overeenstemming met d.
ridderorden, ingevoerd, enkel een adel voor
verdienste, waaraan geen voorrechten verbonden zijn. Alzoo kan men zeggen, dat d.
adel, als machtig, bevoorrecht en heerschend
Iichaam, in vele landen opgehouden heeft to
bestaan.
Het staatkundig nut v. d. instelling des adels
wordt hoe langer hoe moor betwijfeld. Heeft
d. adel in vroeger eeuwen soms 't koninklijk
gezag gehandhaafd of geschraagd, meermalen
was d. adel door aanmatiging en voorrechten
voor 't vorstelijk gezag gevaarlijk. Velen be-
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weren, dat in een constitutioneele monarchie
een adellijk regeeringslichaam, zoo als 't Huis
der Lords in Engeland of d. vroegere Kamer
der Pairs in Frankrijk, noodwendig is als een
macht, die tuss. 't yolk on d. vorst 't evenwicht bewaart, zoowel een bolwerk ter bewaking der volksrechten als een dam tegen
to overijIde besluiten der volksvertegenwoordiging. Men vergete echter niet, dat zulk een
tusschenmacht in een kamer v. aanzienlijken
on gegoeden kan bestaan; en dat deze krachtiger is, naarmate zij d. openbare mooning
voor zich heeft. Doze laatste, d. publieke opinie, d. geest des tijds, heeft d. adel doen vallen,• wil gelijkheid voor alien, waar d. ongelijkheid niet uit d. natuur der dingen voortvloeit; verzet zich niet tegen 't toekennen v.
eereblUken on meerdere waardigheid a. hen, die
zich verdienstelijk hebben gemaakt, maar wel
tegen elke blijvende verheffing v. d. eenen
stand boven d. anderen, tegen een politisch
gewaarborgde verheffing v. 't sane geslacht
boven 't andere.
Adela was een dochter v. Wigman, hoer
v. Nardingerland Urk en een deal v. Homeland. Doze stichtte voor zijn andere dochter
LUITGARD een abdij op d. Eltenberg (bij Kleef),
die door keizer Otto II (968) zeer begiftigd
word. Adela, die in tweeds huwelijk met graaf
Balderik V. Kleef verbonden was, vermoordde
om in 't bezit der goederen to geraken achtereenvolgens haar zuster Luitgard door vergift,
haar voorzoon Dirk door gehuurde booswichten, en haar brooder Wigman door gift en
sluipmoord beide. d. Keizer verklaarde d. goederen der snoods echtgenooten verbeurd en
deed hen in 't kasteel Uplag bij Elton bele,
geren. Vrouw Adela streed met vertwtjfeling, bedong vrijen aftocht, stierf eenige jaren
later in 't bezit v. 't door misdaad verkregen
goed, maar 't yolk gunde haar geen eerlijke
begrafenis on wierp haar lijk in den Rijn.
Doze geschiedenis is een bUdrage tot kennis v. d. maatschapp. toestand in d. zoogen.
„ijzeren eeuw."
Adelaar, Zie Arend.
Adelaar. d. Adelaar was altijd een zinnebeeld v. macht en heerschappij, heette d.
koning der vogelen en bij d. Gr. en Rom. d.
vogel v. Zeus en Jupiter. Volgens Xenophon
blonk hij op 't schild der Medische koningen;
als attribuut v. 't koningschap ging hij v. d.
Etruscers op d. Rom. over. Geen leger- of wapenteeken is zoo algemeen verbreid; d. geschied. kent na d. Rom. adelaar die v. Napoleon, 't Duitsche keizerrtjk, Oostenrijk, Pruisen,
Rusland, Polen, Sicilia, Sardinie en d. Vereenigde Staten v. N.-Amerika. d. Adelaar in
't Duitsche rijks-wapen heeft (even als die
v. Rusland), nadat hij tot omstr. 1300 eenhoofdig geweest was, twee koppen, waarschijnlijk ten zinnebeeld v. d. meening dat 't
heilige Roomsche rijk der Duitsche keizers d.
voortzetting was v. 't Romoinsche wereldrijk
on recht had op d. dominium mundi. In 't
Russische wapen stamt d. tweehoofdige adelaar
stellig v. 't oude Grieksche keizerrijk. Ook
vele kleinere Duitsche vorsten on edelen voeren d. adelaar in 't wapen. Doze is dan eenhoofdig (d. kop naar rechts gewend), stijgend
met d. borst naar voren on uitgespreide vleugels on klauwen. Er zijn ook versch. ridderorden, die naar d. adelaar heeten, bijv. in Rusland d. orde v. d. Witte adelaar, d. derde des
rijks, oorspronkelijk een Poolsche orde; d.
Zwarte adelaar, in 1701 door Frederik v. Pruisen bij zijne kroning to Koningsbergen gesticht, de hoogste Pruisische orde, d. koning
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is grootmeester en d. ridders hebben d. rang
v. luit.-generaal, d. Roode adelaar, in 1705 door
d. erfprins v. Bayreuth gesticht, in 1791 tot
d. tweede Pruis. orde verheven en sedert 1830
in vier klassen onderscheiden. Er is ook een
sterrebeeld d. Adelaar a. d. Noordel. hemel,
waartoe d. schitterende ster Atair v. d. eerste
grootte met nog 22 andere zichtbare sterren
behooren. Men vindt het onder 't sterrebeeld
Antinous nevens. d. Doifijn.
Adelaar is d. eerenaam v. CURT sivERsEN,
een beroemd zeeheld, geb. 16 Dec. 1622 to Brevig in Noorwegen. Hij kwam reeds in 1637
als adelborst bij d. Hollandschen admiraal
M. Hz. Tromp in dienst, vocht daarna in
Venetiaanschen dienst tegen d. Turken, die
hij in 1651 bij Paros en in 1654 b. d. Dardanellen sloeg, en trad in 1663 als admiraal in
Deenschen dienst. Voor Christiaan V, the hem
tot d. adelstand en 't opperbevel over zijn
geheele zeemacht verhief, vervormde hij 't
Deensche zeewezen naar Hollandsche wijze.
Hij begon daarmede d. strijd tegen Zweden,
maar stierf nog voor een beslissend gevecht
op 5 Nov. 1675.
Adelaars - hout, ook Paradijshout (Agallochum), agal-hout en bastaard-aloe'-hout geheeten, is kostbaar Oost-Indisch hout, welks
oorsprong en kruidk. kenmerken nog niet
juist bekend zijn. Meest al the houtsoorten zijn
zeer geurig, vooral als zij branden. Dit parfum
heat aggaer of oeggor. Hun kleur is in d. grond
rood, dock met versch. schakeeringen, die tot
in 't zwarte uitloopen, doortrokken met aschkleurige en gels strepen. d. Echte adelaarshout-boom (Excoecaria Agallocha) groeit bijzonder op d. Molukken, en bevat een zeer
scherp, b" tend, melkachtig sap. d. Deensche
kruidk. Nathanael Wallich vond in 't N.-0.
v. Hindoestan exemplaren v. Aquilaria Agallocha v. 30 M. hoog on 4 M. omvang. Dit
echte adelaars-hout draagt in Japan, Siam,
Cochinchina on China d. naam v. kalambaof kalambakhout, on wordt daar zoo geacht,
dat bjj gastmalen ter tentoonspreidmg v.
pracht en staatsie veel geld a. 't bewierooken
der vertrekken met brandend adelaars-hout
besteed wordt. Men brandt het in geheel Indi6
in de pagoden en tempels.
Adelaars - steep (Aetiet) is een merkwaardig tot 't thon-ijzersteen behoorend gesteente,
dat in geelachtig bruins of okergele bol-, knolen eivormige of ook afgeplatte stukken ter
grootte v. een hazelnoot tot the v. een menschenhoofd voorkomt. Veelal zjjn deze steenen
uit gelijkmiddenpuntige, schaalvormig afgezonderde stukken samengesteld, die met verschillende in het geelachtig-, roodachtigbruine
en geelachtig grijze vallende kleuren afwisselen. Zijn deze steenen v. binnen hol on zijn
in deze holten, gelijk zulks dikwerf 't geval
is, een of meer losliggende, uit verharden
tizeroker bestaande stukken als kemen, dan
worden ze, wegens geratel, dat bij 't heen
on weder schudden ontstaat, klappersteenen
genoemd. worden in vele landen aangetroffen, bijy. in Bohemen, Silezi6, Polen, Hanover, Brunswijk, Engeland en Siberi6. Ook in
ons Vaderland worden ze bier en daar gevonden, op d. Veluwe en in Gooi. Men
vindt ze somwjjlen op d. oppervl. der bergen
en in ijzer bevattende zand- en kleibeddingen
en in steenkooLlagen. Zij bestaan waarschijnlijk
uit ijzeroxyd-hydraat met kiezel- en thonaarde
verbonden. Op plaatsen, waar ze in groote
hoeveelheidt voorkomen, wordt er met voordeel 't ljzer uitgesmolten. Volgens een oud
bijgeloof, zouden deze steenen door d. arenden
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in hunne nesten gedragen worden (ja, sommigen hebben verteld dat ze daarin voortgebracht werden) om 't eierleggen v. deze vogelste vergemakkelijken. Ook werden a. deze steenen velerlei gebeimzinnige krachten en geneesk. werkingen toegeschreven. Door Pliniuswerden er vierderlei soorten onderscheiden en
d. kernen werden door hem callimus of callimu s
genoemd.
Adelaarsvaren (Pteris aquilina L.) is een
varensoort, die over d. geheele aarde groeit
v. 67° N. B. tot 30° a 40° Z. B. d. Onderaardsche stengeldeelen vertakken zich tot een network, dat alle andere planten verdringt. Uit
d. worteistok verheft zich een hooge waaiervormige loofsteel, langs welks rand een lijnvormige vruchthoop a. d. eene zijde door een
aderboog der nerf, a. d. andere zijde door een
dun vlies beschermd is. Als men d. stengel
schuins doorsnijdt, vormen d. vaatbundels op
't viak der doorsnede een figuur, die eenigszins op een dubbelen arend gelijkt. Van daar
d. naam adelaarsvaren. Over 't algemeen is
dit gewas schadelijk, omdat 't andere planten
verdringt en verstikt. Er worden stengels gevonden v. 4 a 5 M. hoog. Een volksdwaling
meent in d. wortelstok (Johanneswortel) een
wormafdrijvend geneesmiddel to zien. Op
Nieuw-Zeeland wordt het zetmeel v. d. wortel
tot voedsel gebruikt. Dit geschiedt ook op d.
Kanarische oil. , maar proeven om in schrale
tijden brood uit dit zetmeel voor d. behoeftigen to bereiden zijn afgestuit op d. bitteren
onaangenamen smaak.
Adelaide. Van d. vele vorstinnen, die dezen
naam dragen, is zeker 't beroemdst d. dochter v. Lodewijk XV,. tante v. Lodewijk XVI,
geb. 5 Mei 1732. Zij is een edele verschijning
te midden v. 't wulpsche hof v. Lodewijk XV
en d. wijze maar niet gehoorde raadgeefster
bij d. misgrepen, the d. omwenteling v. 1789
voorafgingen. Zij week in 1791 uit naar Rome;
en overleed in 1800 to Triest.
Adelaide is d. hoofdst. v. d. Britsche kolonie Zuid-Australi6, in 1836 door kapt. Hind-marsh met 200 kolonisten gesticht en than.s
aangegroeid tot 70 000 inw. d. Stad ligt 9 K.M.
v. d. golf v. s. Vincent a. d. riv. Torrens, heeft
bloeienden handel, groote fabrieken, acht kerken en goede scholen.
Adelart, geb. te Bath in Engeland, in 't
begin v. d. 12e eeuw, was een wijsgeer, bekend onder d. naam v. Philosophus Anglorum.
Na vele reizen gedaan to hebben om wetenschap to verwerven, keerde hij onder d. regeering v. Hendrik I naar ztjn vaderland terug.
Merkwaardig voor d. gesch. der wijsbec. is
zijn werk „De Eodem et Diverso", dat nooit in
zip geheel is uitgegeven, maar waarvan een
uitvoerig uittreksel bekend is.
Adelbold, een Friesch edelman, was raadsheer v. keizer Hendrik II, ward tot bisschop
v. Utrecht verkozen, en streed om 't bezit
der Merwede-streek tegen graaf Dirk III v.
Holland. HU stierf in 1027.
Adelborst (Fr. cadet, Eng. midshipman)
komt v. adel en bursche (knaap) en beduidt
dus edelknaap. Bij ons is 't d. titel der jongelingo; die zich voorbereiden tot het examen
v. zeeofficier.
Adelger was een scholastiek wtjsgeer en
godgel. uit d. 12e eeuw. Hij was eerst kanunnik to Luik, later monnik to Cluny. Merkwaardig is hij wegens zijn work „De libero
arbitrio" (over den vrtjen wil), waarin hij d.
voorwetenschap Gods met 's menschen vrijen
wil in overeenstemming poogt to brengen,
door aan to toonen dat er voor God geen ver-
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leden en geen toekomst bestaat; dat Hij al
d. toekomstige handelingen als tegenwoordig
ziet, zonder daaraan belemmering in d. weg
to willen leggen.
Adelheid, Adelheide, Aleida of Aleid
was d. naam v. menige beroemde vrouw uit
d. middeneeuwen. A. D. HEILIGE, geb. omstr.
931, was d. dochter v. kon. Rudolf II v. Bourgondie", huwde eerst met Lotharius, zoon v.
d. kon. v. Italia en riep, toen daze Prins in
950 door vergift stierf, tegen zijn vermoedelijken moordenaar, BERENGARIUS, die haar tot
een huwelijk met zijn zoon Wilde dwingen,
d. bijstand in v. keizer Otto. Deze kwam in
ItaliO, versloeg Berengarius en huwde zelf
met Adelheid. Van nu aan had zij grooten
invloed op d. Duitsche aangelegenheden, niet
alleen bij 't leven v. haar gemaal, maar ook
onder haar zoon Otto II. Zij overl. 16 Dec.
(haar gedenkdag) 999 to Selz in. d. Elzas. —
A. VAN KLEEF was gehuwd met Dirk VII V.
Holland, streed tegen haar schoonbroeder Willem en deed, om dozen uit d. regeering to
weren, haar eenige dochter Ada huwen met
graaf Lodewijk v. Loon (zie 't art. Ada).
—A.VANHOL AND,
dochter V. graaf Floris IV,
was gehuwd met Jan v. Avenues, graaf v.
Henegouwen. Na 't sneuvelen v. haar brooder, Roomsch koning Willem II, in 1257, was
zij tot 1275 voogdes over Willems eenigen
zoon Floris V. Door haar echtverbintenis met
Avennes is d. regeering over Holland in 't
Henegouwsche huis overgegaan, want toen
Jan I, d. eenige zoon v. Floris V, in 1299 overleed zonder kinderen, was Aleids zoon Jan II
v. Henegouwen d. naaste erfgenaam. Zij -immers was d. oud-tante v. Jan I en d. moeder
v. Jan II. — A. VAN POELGEEST, dochter V. een
Kabeljauwsch edelman, was d. minnares v.
AALBRECHT V. BEIEREN, en ward door Hoeksche
edelen in 1392 op 't Hof to 's Hage vermoord
(zie 't art. Aalbrecht v. Beieren).
Adelsberger-grot is een merkwaardig
druipsteenhol in 't Karst-geb. in 't Oostenrjjksche kroonland Krain. 't Riviertje Poik
loopt er 720 M. door on verdwijnt dan onder
een rotswand. d. Oude grot was sinds eeuwen
bekend, maar d. nieuwe grot, die wel tienmaal
zoo groot is, word pas in 1817 ontdekt. Men
vindt er stalactieten (hangende druipsteenfiguren) v. d. zonderlingste vormen, bijy. 't Voorhangsel, d. Kalvarieberg in een ruimte v. 57 M.
hoog en 200 M. lang on breed, een Gothischen
tempel, een Tournooizaal v. 48 M. lang en ,16 M.
hoog, een galerij van 2360 M. lang en eon meer,
waarin d. Proteus anguineus leeft, een zonderling dier, blind, half tot d. visschen, half tot
d. reptilen behoorend.
Adelung (JOHAN CHRISTOPH), hofraad v. d.
Keurvorst v. Saksen en opper-boekbewaarder
to Dresden, d. oudste zoon v. een dorps-predikant to Spantekow, in Pommeren, ward
8 Aug. 1734 geb. Hij ontving zijn eerste wetenschappelijke opvoeding op d. stadsschool
to Anklam, leerde ook to Klosterbergen bij
Maagdeburg, waar hij een tijdgenoot V. Wieland was, voltooide zijn studi6n in Halle en
ward in 1759 leeraar a. 't gymnasium to Erfurt.
In d. zevenjarigen oorlog schreef hij d. „Schaubiihne der Kriegshandel", en het weekblad:
„der Schildbilrger", voor welk laatste hij govat on over de grenzen gebracht ward. Hij
schreef daarna to Leipzig dag- en weekbladen,
en vertaalde vlijtig uit 't Fr. en Eng. Eindelijk verwierf hij als opper-boekbewaarder to
Dresden een vast inkomen, en nu bracht
behalve een verbazende verzameling bronnen
voor d. oude Duitsche geschiedenis (waartoe
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hij omstr. 2000 oorkonden leverde), d. aardrijksk. beschr. v. Saksen bijeen en legde
inzonderheid in zijn laatste tien jaar, d. moeilijke maar gewichtige grondslagen tot een algemeene spraakkunst. 't Eerste deal hiervan, al
d. Aziatische talon bevattende, is onder d.
titel v. „Mithridates" nog bij zijn leven in 't
licht verschenen (Berlijn, 1806), en voor d. drie
overige (op zijn verzoek door d. hoogl. Vater,
aanmerkelijk door W. v. Humboldt ondersteund,
vervolgd wordende) was v. hem een genoegzame voorraad bouwstof voorhanden. Zijn
„WOrterbuch" (Versuch eines volstandigen
grammatischen kritischen WOrterbuchs der
Hochdeutschen Mundart. 5 dln, Leipzig, 1774 t.
1786. Neue Auflage ureter dem titel: „Grammatisch- kritisches WOrterbuch", Leipzig 1793
t. 1801. 4 dln), waarin, met oordeel on bondigheid, d. beteekenis, 't gebruik on d. oorsprong der Duitsche woorden worden opgegeven, is voor hem een blijvend monument.
Hij stierf 10 Sept. 1806 to Dresden. Onder zijn
talrijke nagelaten handschriften was een bijna
geheel voltooide gesch. v. 't markgraafschap
Meissen, een andere v. Saksen en d. Saksische landen, v. 300 t. 1505, en een zeer volledige verzameling v, oorkonden.
Adelung (FRIEDRICH VON), neef van Joh.
Christ., ward 25 Febr. 1768 to Stettin geb. on
legde zich v. 1786 t. 1790 to Leipzig op
rechtsgel. on wijsbeg. toe. Na voleindigde studien, vergezelde hij vrouwe v. Plettenberg,
een Koerlandsche dame, op hare reis door
Midden- on Zuid-Europa, die drie en een half
jaar duurde. In 1793 verliet Adelung Italia en_
kwam in 1794 to s. Petersburg, waar hij bestuurder v. d. Duitschen schouwburg ward. In
1803 benoemde keizer Alexander hem tot onderwijzer zijner beide brooders, Nikolaas (die
v. 1825 t. 1855 keizer ward) on Micha,61. Sedert.
1815 stond Adelung in wetenschappelijke verbintenis met d. rijkskanselier Rumanzow, ten
einde de handschriften, die betrekking hadden op d. oudere geschiedenis v. Rusland, op
to zoeken on to rangschikken. Deze verbintenis duurde tot a. d. dood des Kanseliers en
heeft veal bUgebracht tot opheldering v. Ruslands historie. In 1824 ward Adelung directour v. 't Oostersch Instituut, dat a. 't ministerie v. Buitenl. zaken is verbonden; hij
overload 30 Jan. 1843. Hij schreef Leben der
Freihern von Heberstein and von Meierberg". •
Als archeoloog beschreef hij d. Korsunische
deuren in d. dom der s. Sophia to Nowgorod,
overblijfselen v. middeneeuwsche kunst.
taalkundige gaf hij „Nachrichten von altdeutschen Gedichten" (KOnigsberg, 1796, 1798, 2 dln);
„Katharinens Verdienste urn die vergleichenda
Sprachenkunde" (s. Petersburg, 1815); "Peterssicht slier bekannten Sprachen" (s. Petersburg, 1820) on een„Bibliotheca Sanscrita et.
Gothica”. In zijn laatste levensjaren hield hij
zich bezig met 't opsporen v. buitenl. berichten over d. vroegeren toestand v. Rusland,
met plan daarover drie verschillende werken
uit to geven. Adelung was Keizerlijk-Russisch
staatsraad on president der Aziatische aca-demie to s. Petersburg.
Adem (Fr. haleine, Eng. breath) is d. ingenomen en uitgestooten lucht. d. Uitgeademde
bevat ongeveer dezelfde hoeveelheid stikstof
albs d. lucht, die ingeademd is, maar minder
zuurstof en meer koolzuur; daarenboven mem waterdamp on eenige organische bestanddeelen. In d. proeven v. ALLEN on PEPYS bevatten 100 deelen uitgeademde lucht 79 deelen
stikstof, 13 zuurstof on 8 koolzuur. d. Lucht,
die wij inademen, bevat in normalen staat op
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100 deelen 79 stikstof en 21 zuurstof. d. Hoeveelheid koolzuur en waterdamp wisselt af.
Het eerste is daarin vervat in een verhouding
-v. 0,0003 tot 1,0. d. Waterdamp bedraagt omstr.
een honderdste. Bij deze proeven is dus 8 pct.
zuurstof opgenomen en door omtr. 8 pct. koolzuur vervangen. Volgens BRUNNER en VALENTIN
zijn in 100 maten uitgeademde lucht gem.
4.38 maten koolzuur en gem. 16,033 maten
zuurstof. Als resultant v. vele proefnemingen
weet men thans, dat d. hoeveelheid koolzuur,
die uitgeademd wordt, niet altijd dezelfde is,
maar verschilt naar d. tijd v. d. dag en d.
toestand v. 't individu. d. Waterdamp, die
uitgeademd wordt, is bij een koude v. 6° C.
zichtbaar. d. Uitgeademde organische stof ontstaat vooral uit afscheidingen in d. longen, in
mond en neus. Van daar heeft d. adem bij
vele personen een kwaden geur, als mond-,
neus- of keelholte of d. longen ziekelijk zijn
aangedaan. Sommige spijzen en dranken, als
uien, knoflook, wijngeest, deelen a. d. adem
een eigenaardigen geur mode. Ook bij gestoorde spijsvertering en bij koortsen wordt d.
adem kwalijkriekend. Menstrueerende, zwangere en zogende vrouwen, ook kraamvrouwen,
kenmerken zich dikwijls door een bijzonderen
geur v. d. adem.
Alle bewerktuigde (organische) wezens nemen gedurende hun zelfstandig bestaan onafgebroken lucht uit d. dampkring op, d. i. zij
ademen. in. Wanneer deze lucht d. bestanddeelen, die tot onderhoud V. 't lichaam noodzakelijk zijn, heeft afgegeven en daarentegen
afscheidingen, die uit d. aanhoudende stofwisseling ontstaan, heeft opgenomen, wordt die
in d. verhouding harer samenstellende deelen
gewijzigde lucht weder verwijderd, d. i. uitgeademd. Deze verrichting, waarvoor bij d.
meeste dieren afzonderlijke organen bestemd
zijn, geschiedt bij andere, waar men deze deelen niet heeft kunnen aanwijzen, zooals bij d.
ingewandswormen, veelvoeten, medusen en
lagere vormen, waarschijnlijk doo
r geheele
oppervlakte v. 't lichaam. Ook bij die dieren,
waar afzonderlijke werktuigen voor d. ademhaling bestaan, wordt toch ook gedeeltelijk
door d. huid geademd. Proeven op vorschen
hebben doen zien, dat deze dieren, v. longen
beroofd, voort blUven leven, en dan in d. lucht,
waarin men ze geplaatst heeft, vermindering
v. zuurstof en vermeerdering v. koolzuur plaats
heeft; maar als men daarbij tevens d. huid
met een laag vernis bedekt, sterven zij binnen
weinige urea. Een natuuronderzoeker plaatste
zijn arm in zuurstof en vond vier uur later,
dat twee derde van dit gas verdwenen was.
d. Organen voor d. ademhaling kunnen tot
drie holifdvormen gebracht worden: tracheeen
of luchtkanalen, kieuwen en longen. Tracheeen,
zooals die bij d. insecten en bij vele spinnen
voorkomen, zijn luchtbuizen, weer openingen
men bij vele dezer dieren a. beide zijden v. 't
lichaam reeds met 't ongewapende oog ziet.
Deze openingen, stigmata geheeten, zijn v.
een hoornachtigen ring omgeven en kunnen
door spieren geopend en gesloten worden. d.
Tracheeen verdeelen zich al lljner en fijner,
vertakken zich door 't geheele licitkara en
dringen overal door. Zij voeren d. lucht tot
in d. fijnste deelen en worden overal door 't
bloed oraspoeld. Bij d. insecten toch gin wel
enkele adervormige vaten, maar 't bloed
stroomt ook buiten d. vaten door 't lichaam,
in een richting die a. d. vaten tegenovergesteld is.
Wanneer d. vliezige oppervlakte, die d. lucht
opnemen moet, zich aan een spleet of natuur-
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lijke opening v. 't lichaam, in d. gedaante v.
lappen, v. boschjes draden, v. kammen vertoont, of wanneer deze deelen op d. uitwendige oppervlakte v. 't lichaam zichtbaar zijn,
zegt men, dat een dier door kieuwen ademt,
zooals d. visschen. Daarentegen noemt men
deze organen longen, wanneer dezelfde vliezige oppervlakte zich binnen in 't lichaam
bevindt, waar die soms een enkelen zak vormt,
of, vooral bij hooger ontwikkelde dieren, in
vele kleine afdeelingen of celletjes zich verdeelt. Gewoonlijk vindt men bij dieren, die
op 't land leven, en bij dieren die, ofschoon
ztj zich in 't water ophouden, telkens boven
komen om lucht in to ademen, longen. Daarentegen vindt men kieuwen bij echte waterdieren, die d. lucht, die in 't water bevat is,
opnemen. Op dezen regel zijn echter uitzonderingen. Er zijn dieren, bijv. d. Ascidien (zie
Ascidien), die in 't water leven en 't water in
inwendige zakken, geheel overeenkomstig met
d. longen, optrekken; en dieren, die op 't land
leven en lucht ademen, waarbij men a. d.
longzakken bladvormige kieuwen ziet. Er zijn
ook dieren, die tracheeen, kieuwen en longen
gelijktijdig bezitten, zooals vele spinnen; andere, waarbij d. luchtbuizen zich buiten 't
lichaam als kieuwen vertakken. Bij sommige
klassen ademen d. onvolkomen dieren, d.
larven (zie larven) door kieuwen; d. volwassene door longen, zooals vorschen en salamanders. Ook zijn er dieren, waarbij kieuwen
en longen gelijktijdig gedurende hun geheele
leven voorkomen, zooals bij d. Proteus en vele
weekdieren.
d. Eenvoudigste worm der longen is die,
welken men bij vele naakte reptilen, zooals
b. d. watersalamander ziet. Hier vindt men
twee lange zakken, die geheel met lucht zijn
gevuld. Bij d. vorschen is d. samenstelling
dezer zakken reeds ingewikkelder; er zijn
eenige cellen uitgestulpt. Bij d. schildpadden
en krokodillen ziet men een grooter getal
cellen, en d. long wordt daarenboven door
vliezige draden en wanden in verscheidene
zakken verdeeld, die met elkander gemeenschap hebben. Bij d. vogels zien wij een zeer
samengestelden bouw : d. luchtpijp splijt zich
in vliezige takken, die zich door 't geheele
longweefsel verbreiden. Al deze vertakkingen
monden uit in ztjdelings rechthoekig da.axop
staande cello; waartusschen, over on op zich
bloedvaten vertakken. d. Luchtbuizen hebben
ook gemeenschap met d. luchtwegen der beenderen en v. 't onderlijf. Weder anders is d.
bouw der longen b. d. zoogdieren en b. d.
mensch. d. Luchtpijpen verdeelen zich gedurig, even als d. takken v. een boom on worden al fijner en fijner. Aan d. uiterste einden
der takken zijn kleine colon, die door elastieke
vezels uitgespannen worden en met elkander door openingen gemeenschap hebben. d.
Luchtpijp bestaat uit een aantal kraakbeenige
ringen, waarvan d. bovenste 't strottenhoofd
vormen. Door een veerkrachtig vlies worden
deze ringen altijd opengehouden. Tegen d. wanden der cellen ligt 't ademet der fijn vertakte
bloedvaten.
't Net v. haarvaten in d. longen, waarin d.
verwisseling v. d. zuurstof tegen 't koolzuur
v. 't aderlijk bloed geschiedt, heeft een zeer
fijnen bouw (Zie haarvaten. art. omloop v. 't
blood). 't Bloed, dat v. d. geheele oppervlakte
des lichaams in 't hart terugkeert, heeft zich
daarbij met d. lymphe en 't nieuw gevormde
vocht, uit 't voedsel bereid, vermengd en wordt
uit 't hart in d. longen gestuwd, waar 't met
d. zuurstof uit d. dampkring in aanraking
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komt. Bij d. omloop v. 't bloed heeft 't overal
in 't lichaam d. voeding onderhouden, deelen
afgezet, die er behoorden en uitgescheiden
deelen medegevoerd, die er niet behoorden,
waardoor 't v. slagaderlijk in aderlijk veranderd is. Nu neemt 't een deel der zuurstof uit
lucht der longen op; deze zuurstof verbindt
-zich met d. onzuivere bijmengsels v. 't bloed
-(meest kool-waterstof-verbindingen) tot kool-zuur en water, dat in dampvorm wordt uitgeademd, zoodat 't bloed daardoor ververscht,
gezuiverd, verlevendigd en v. aderlijk weder
in slagaderlijk veranderd wordt. Dit laatste
is alleen geschikt om tot voeding to dienen,
, om d. zenuwen, hare middenpunten en d. werktuigen der beweging d. vereischten prikkel
-te geven.
Hoe komt nu 't koolwaterstofrijke aderlijke
Iloed in aanraking met d. zuurstof bevattende
lucht, in d. longcellen? Zoowel d. longcellen
als d. bloed bevattende haarvaten hebben
-uiterst dunne wanden; 't bloed en d. lucht zijn
dus door twee dunne vliezen v. elk. gescheiden.
Nu leert d. natuurkunde dat, als twee vloeistoffen of gasverbindingen alleen door vliezen
v. elk. gescheiden zijn, er door die twee vlie-zen been een wederzijdsche uitwisseling v.
bestanddeelen der gassen of vloeistoffen geschiedt. Er is bij beide een inzuiging (endosmose) en een uitzweeting (exosmose).
d. Borstkas, waarin d. longen zijn, zet zich
bij d. inademing uit en vergroot haren omyang door 't neerdalen v. 't middenrif, een
groote, sterke spier, die d. borstkas v. d. buikholte afscheidt. d. Prikkel tot deze beweging
is 't koolzuur in 't bloed; zenuwen brengen
deze prikkeling op 't verlengde ruggemerg
'over, van waar die reageert op 't middenrif.
ilierbij welven zich d. wanden, die door d.
-ribben en d. zachte deelen, die ze bedekken,
gevormd worden, sterker. d. Binnenzijde der
borstkas is met een vast ondoordringbaar
vlies, het borstvlies, bekleed. Dit vormt een
geheel gesloten zak, waarin d. long — om een
meer gebezigde vergelijking, die zich door
hare juistheid aanbeveelt, nog eens te gebruiken — op dezelfde wijze als een voorwerp in
een dubbelen zak, een gevoerden zak, bevat
is. d. Long is a. hare buitenvlakte overal door
,dit vlies omkleed, dat met Naar vergroeid is,
terwijl 't andere deel zich omslaat en overal
met d. borstwand vereenigd is. d. Borstkas is
-dus hermetisch gesloten en d. longen volgen
hare beweging; bij hare verwijding tracht d.
veerkrachtige dampkring d. ontstane ruimte
aan te vullen. d. Lucht stroomt dus door d.
luchtpijp in de longen en dringt in al d. long, cellen door. Even hierna houdt d. bedrijvigheid der spieren voor d. inademing op : 't
middenrif rijst en d. borstwanden verliezen
hunne spanning, waardoor ook d. longen zich
-samentrekken en d. lucht uitgedreven wordt.
d. Bewegingen bij d. ademhaling zijn gewoonlijk onwillekeurig. Wij kunnen die door onzen
wil versterken, d. i. dieper inademen, of ook
hespoedigen en vertragen, maar niet geheel
nalaten. Wij kunnen even d. adem inhouden,
-waar dit is slechts voor zeer korten tijd mogelijk. Geen duiker kan 't onder water langer
dan enkele minuten uithouden. Echter zijn er
ziekelijke toestanden, waarin 't ademen gedurende veel langer tijd stilstaat, zooals bij
•schijndood. Over 't geheel staat L. diepte en
ook 't getal der ademhalingen in verhouding
tot d. behoefte. Sterke inspanning v. krachten, die een meer levendige stofwisseling vereischt, noodzaakt tot dieper en sneller ademhaling. Een onderzoek bij 300 gezonde personen
I.
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gaf voor 't aantal ademhalingen d. volgende
uitkomsten:
GETAL ADEMHALINGEN IN EENE MINUUT.

Leeftijd.
Pas geborenen.
5 jaar.
15 4, 20
20 4 25 ,
25 4. 30 „
30 4 50
,

”

Maxi-

Mini-

mum.

mum.

70
32
24
24
21
23

13
—
16
14
15
11

Middelbaar
getal.
44
26
20
18,7
16
18,1

Andere uitkomsten van waarnemingen verschillen eenigszins van deze. In staande en
zittende houding is 't getal grooter dan bij
liggende personen. In d. slaap halen wij minder diep adorn en 't getal ademhalingen is
minder dan wanneer wij wakker zijn. Bij ziekten komen geheel andere verhoudingen voor.
Zelfs d. gemoedsgesteldheid heeft daarop grooten invloed. Bij 't geeuwen, dat door afmatting

ontstaat, is er een langzame, aanhoudende
inademing, die door een korte uitademing gevolgd wordt. Bij d. hik is er een snelle krampachtige samentrekking v. 't middenrif, en bij
't niezen zijn er eenige snelle inademingen,
die v. een sterke uitstooting der lucht door
d. neus gevolgd wordt.
Volwassenen v. middelbare gestalte ademen
gewoonlijk, in d. toestand v. rust, bij iedere
ademhaling omtrent 500 c.M 3 in, waar wanneer de longen zoo ver mogelijk uitgezet worden on zich over hare geheele uitgestrektheid
vullen, kunnen zij omtrent 4 d.M 3 opnemen.
d. Hoeveelheid lucht die ingeademd wordt,
staat in bepaa.lde verhouding tot d. lengte en.
't gewicht des lichaams, en wordt door ziekelijken toestand der longen aanmerkelijk gewijzigd. Een werktuig, dat d. hoeveelheid lucht
bepaalt, die iemand inademt, hoot spirometer
(Zie sparometer).
Tot behoud v. a. gezondheid is 't noodzakelijk, dat men zuivere lucht uit d. dampkring inademt. Wanneer deze met sommige gassoorten,
als bijv. koolwaterstof, verontreimgd is, heeft
zij voor d. hooger bewerktuigde wezens vergiftige eigenschappen. Zelfs d. gewone dampkringslucht wordt in afgesloten plaatsen, waar
zij niet vernieuwd wordt, door 't verbruik bij
d. ademhaling al spoedig ongeschikt om 't
leven to onderhouden, omdat Naar gehalte a.
zuurstof steeds afneemt en d. verhouding v.
koolzuur daarin toeneemt. Vandaar dat het
noodig is, om in bewoonde vertrekken en
vooral in ziekek-amers voor een gestadige vernieuwing der lucht (zie ventilatie) to zorgen.
Ademhaling der planten moot niet verward worden met d. assimilatie (zie dat art.)
door d. groene plant-deelen. Alle planten ademen als alle dieren : zij nem6n uit d. dampkring
zuurstof op on scheiden koolzuur uit. d. Planten echter, die bladgroen (chlorophyl) bevatten
on dus vooral d. loofdragende planten, voeden
zich daarenboven met koolstof, door 't koolzuur uit d. dampkring op to slurpen, dat to
ontleden, d. kool to behouden on d. zuurstof
uit to scheiden. Doze uitwisseling der= luchtsoorten geschiedt voornamelijk door kleine
openingen, die men spleet-openingen (zie dat
woord) noemt, en die a. d. oppervlakte v. verreweg d. meeste planten, vooral a. groeng'e5
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kleurde deelen, zooals d. bladeren, in menigte
voorkomen. Men kart zich v. 't genoemde verschU,nsel gemakkelijk overtuigen, indien men
eenlge verache bladeren in een met water
gevulde en omgekeerde klok in 't zonlicht
plaatst; dan ziet men ontelbare kleine blaasjes opstijgen, die zich in 't bovendeel der klok
verzamelen en dus zekere hoeveelheid water
wegstuwen. Talrijke proeven hebben bewezen,
dat men als een zeer algemeen geldende wet
kan vaststellen, dat alle groene plantendeelen
onder d. invloed v. 't zonlicht, zuurstof uitademen, dock dat in 't duister deze werking
zich omkeert, en er in plaats v. zuurstof
koolzuur wordt uitgestooten; d. a. d. dampkringslucht over dag afgestane hoeveelheid
zuurstof zal d. 's nachts ontweken hoeveelheid koolzuur echter aanmerkelijk overtrefien.
In 't algemeen, behoudens d. uitzonderingen,
kan men zeggen, dat 't plantenloof met d.
gladde naar 't licht gekeerde donkergr.o.nevlakte koolzuur uit d. dam,pkring opneemt en
met d. doffe, bleelte v. 't licht afgekeerde
vlakte- zuurstof en waterdamp uitwasemt. Zoo
houdt 't planten- en dierenrijk elkander weerkeerig in stand. Wijl toch menschen en dieren koolzuur uitademen, zou d. dampkringslucht spoedig voor hunne inademing onbruikbaar worden. Deze wordt echter door d. planten gezuiverd, die 't overtollige koolzuur opnemen (inademen), in haar binnenste ontleden
en daarvan d. zuurstof teruggeven, die voor
't dierenrijk noodig is. Zoo zien wij, dat d.
twee organische rijken elkander in dit opzicht
schragen, en dat d. ondergang van 't een, al
was het dan ook alleen door d. opheffing v.
zijn invloed op d. bestanddeelen der dampkringslucht, noodwendig d. val v. 't andere
na zich zou sleepen.
Aden is 't Z.-Westelijkste deel v. Arabia,
waarvan 't Zuidelijke voorgebergte kaap Aden
vormt, grootendeels bestaande uit een rij vulkanische heuvelen, die v. 't N.-0. n. 't Z.-W.
loopt. Ten N. en W. is 't land door een zandige vlakte met 't overige Arabia verbonden,
waarvan drie mijlen tot a. 't plaatsje Chora
Maksa a. d. Engelschen behooren. d. Stad Aden
ligt in een dal, gevormd door d. krater v. een
uitgedoofden vulkaan, waar geen boom of
struik 't oog verkwikt, moor is wegens hear
groot handelsverkeer van oudsher beroemd.
d. Arabieren noemden deze streek Aden, Eden,
lustoord, omdat hier een gestadige zonneschijn
heerscht en d. hitte toch door d. zeewind
afgekoeld wordt. VdOr 't omzeilen v. d. kaap
d. Goode Hoop, was Aden d. stapelplaats v.
d. handel tuss. Venetia, Alexandria, India en
China ; Marco Polo en andere reizigers in d.
middeneeuwen ktinnen niet genoeg d.rijkdora
en d.- pracht v. deze handelsstad roemen. Sedert
1500 is Aden echter steeds gedaald, zoodat 't
in 1838 slechts 600 law. had, waaronder 250
Joden. Op 11 Jam 1839 kwam Aden onder d.
heerscliAppt der Engelschen, en sedert nam d.
reeds tot bevolking zoo toe, dat 't Fe t al
40 000 gestegen is. Wat Gibraltar voor d. Midden. zeta i4 1 'Aden voor d. Roode zee en 't
Suez-kanaalt d. sleutel, waarmede Engeland die
opent en ,sluit. Er is een vrphaven, een kolenstation, een reusachtige innchting om drinkwater to condenseeren voor d. bevolking en
d. in- en uitgaande schepen en welbemande
verdedigingswerken.
Adextanthera (koraalboom) is een plantenge61; uit d, fain; der vlinderbloemigen. A.
pavonina L., groe.it in India en- op Madagascar
en levert ftaie harde condoriehout (coral'
vegetal) en d. zoogen. koraal-erwten:
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Adenet nle roi des minstrels" was een
Fr. minnezanger, die in 't midden der 13e ,
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v. Dampierre en d. Brabantschen hertog lien,
drik III zeer gezien wag. Vali hem zip drie,
bewaard gebleven: Bertha aux Brands pies";
„Les enfances Ogier en „Bueves d. Commarchis", die in 1874 door Scheler uitgegeven zijn.
K. Cass. of
Adenostemma tinctoria
Spilanthus tinctorius, is een plant v. d. fain.
der samengesteldbloemigen, die in China en
Achter:Indie gekweekt wordt, om d. blauwe
(op indigo gelijkende) verfstof, die uit d. bladeren getrokken wordt.
Adept is iemand, die in d. geheimen eener
wetenschap, bijzonder die der alchemie, is
ingewijd (Zie chemie).
Ader (Fr. seine = bloedader, artere
slagader) is in 't algemeen sea trineracbtige Janis,
waardoor 't bloed in 't lichaam v. mensch en
dier d. omloop volbrengt, een bloedvat. Meer
beperkt worden d. niet veerkrachtige bloedaderen, die 't bloed v. d. uiterste deelen naar d.
rechter-harte-boezem of v. d. longen n.d.linkerharte-boezemvoeren, aderen genoemd, in tegenstelling v. d. veerkrachtige slag - aderen, die 't
bloed, dat uit 't hart komt, voortstuwen.
In d. geologie is een ader een onderaardsche
waterweg, of ook een met metaal of erts gevulde gang of spleet in 't gesteente.
Aderbidsjan is een deel v. 't oude Media,
tegenw. een bergachtig gewest v. W.-Perzie
met de hoofdstad Tauris. Under d. bewoners
zijn nog Guebren of vuuraanbidders.
Aderlating (venaesectio) is 't openen v.
een bloedader, om daaruit met een geneesk.
doel spoedig zekere hoeveelheid bloed to
nemen. Meestal geschiedt dit op d, arm, uit
een v. d. drie aderen, die a. d. binnenztde v.
't gewricht v. d. elboog verloopen; zeldzaam
op d. voet. In zeer enkele gevallen worden
slagaderen, d. aderen a. d. hals geopend of
aderlatingen a. andere deelen gedaan. d. Arts
kiest in gewone gevallen d. linkerarm, legt
bov. d. elleboog een sterken band aan, om 't
vloeien mar 't hart to stuiten en tracht met
een lancet (een puntig scherp merikje) of met
een laatsnepper (een toestel, waarvan 't mesje
door een veer in d. ader wordt gedreven) d.
ader zoo to treffen, dat die in dezelfde richtine als d. huid geopend wordt. Lukt dit, clan
springt 't blood met een boog to voorschijn.
Vroeger ward 't-aderlaten zeer dikwijls toegepast. d. Nieuwere geneesk. acht die slechts
in enkele gevallen noodzakelijk, in d. meeste
gevallen schadelijk, omdat d. verzwakking,
die door 't bloedverlies ontstaat, d. genezing
vertraagt. EMODA to Weenen heeft aangetoond,
dat zelfs bij longontsteking 't beter is geen
aderlating aan to wenden.
Ook bij dieren wordt aderlating aangewend.
Bi.j paarden on nmderen geschiedt dit gewoonlijk a. d. halsader. Aan 't paard wordt
op die wljs 1,5 it 8 KG., a. 't rand 1,5 KG_
blood ontnomen.
In d. boomkweekerij noemt men* aderlating
der vruchtboomen het openen v. d. schors,
ten einde d. stem meer ruimte to verschaffen,
als die to dun blest near verhouding v. d.
kroon. d. Schors wordt dan, ter halver diepte,
v. d. kroon -tot d. wortel ingesneden; men best
daartoe een 'zonnigezi dag, en doet het dan
d. N. - of W.-z:Ude. Vele pomologen betwisten.
echter 't nut dozer bewerkin .
Aderno, een stad met 1 , 11 I inw, ligt a. d..
Z. holing v. d. Etna, in d. prow. Catania op.
't ell. Sicilia. Er is eon hooge vierkante toren.
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uit d. AA der Noormannen en overblUfselen v.

bouwwerken uit d. oudheid.
Aderabach is een dorp in Bohemen, a. d.
Z. voet der Sudeten, met een merkwaardig
doolhof, gevormd door zandsteenrotsen. Er
zijn loodrechte gevaarten v. 30 M. hoog, door
nauwe kloven gescheiden, sommige hebben
d. vorm v. zuilen, andere v. tafels, kegels,
een zelfs vormt een omgekeerden kegel v. 18
M. hoog, die met d. punt in een meertje staat.
Men weet nog niet, of dit zandsteenwoud door
uitspoeling v. water of door vulkanische splijting is ontstaan. In d. Hussieten-krijg en in
d. 30-jar. oorlog vonden d. Bohemers daar een
veilige schuilplaats.
Aderspat (Varix). d. Bloedaderen kunnen,
door d. rekbaarheid harer wanden, zeer sterk
verwijd worden, en vormen dan gezwellen,
die men aderspatten noemt. Zij ontstaan door
al wat d. terugvloeiing des bloeds door d.
aderen verhindert, bijv. door drukking v. d.
zwangere baarmoeder, door verstoppingen en
verhardingen in d. ingewanden v. d. buik,
door bijzondere richting des lichaams, of ook
uit zwakte v. d. wanden der aderen. Zij komen
het meest op die plaatsen voor, waar d.
terugvloeiing des bloeds in d. gezonden staat
reeds moeilijk is, zoo als a. d. onderste ledematen of in d. endel-darm, waaruit aambeien
ontstaan. (Zie d. art.) Aderspatten komen vooral
voor bij lieden, die staande hun werk verrichten, zooals letterzetters. De genezing is
doorgaans moeilijk. Vergelijk voorts 't art. Spat.
Adgillus was d. eerste koning der Friezen,
die 't Christendom aannam. Clotarius II,. kon.
der Franken, bevestigde hem in 631 in d.
koninkl. waardigheid. ADGILLUS II, opvolger
v. Radboud in 710, was een heftig, tegenstander v. 't Christendom. Op aansporing v. Willebrord toog Karel Martel tegen hem op; d.
heilige bosschen werden uitgeroeid en Adgillus
moest zich onderwerpen. Hij stierf in 737 of
739 en werd opgevolgd door zijn zoon GONDEBALD.

Adhaesie, Zie Aantrekking.
Adhernar van Monteil, bisschop v. Puy
in Velay, was krijgsman geweest, eer hij tot
d. geestelijken stand overging, hij was d.
eerstet die op 't concilie te Clermont in 1095
't krms aannam, paus Urbanus II benoemde
hem tot zijn legaat b. 't Kruis-leger. Hij handhaafde door zijn invloed d. krijgstucht en
eendracht, en onderscheidde zich voornamelijk
b. d. belegering v. Antiochie. Hij overleed
weinig tijd daarna. Vergelijk Michaud, „Histoire des Croisades".
Adheiner (ALPHONRE JOSEPH), Fr. wiskundige, geb. te Parijs, Febr. 1797, overt. 1862,
schreef: „Cours de mathematiques a l'usage
de l'ingenieur civil" (1832-1856, 14 din) en
„Revolutions de la mer; deluges periodiques"
(3e dr., 1874), waarin hij d. hypothese verkondigt v. een regelmatigen terugkeer der ijstijdperken op aarde.
Adherbal, kon. v. Numidi6, kleinzoon v.
Massinissa, werd v. zijn gebied beroofd door
zijn neef JUGURTHA, die hem daarenboven in
112 v. C. te Cirta doodde.
Adianthun2 L. (krulvaren) is een gesl. v.
varens (filius), waartoe vele sierlijk gevormde
soorten, meest in d. Keerkringslanden, behooren. Bijzonder munt hiervan uit A. capillus
veneris (Venushaar) met haar fijne ? glinsterende
bruinzwarte stelen en dubbelgevinde blaadjes.
Deze soort groeit ook in Z.-Europa en daaruit
wordt de „strop capillaire" voor borstlijders
bereid.
Adiaphora, komt v. 't Gr. Irjui(pogo;,
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dat bij nog andere beteekenissen, ook die
heeft v. onverschillig, of noch kwaad noch
goed. Bij d. oude Grieksche wijsgeeren beteekende 't bij uitsluiting al 't geen voor d.
gelukzaligheid onversohillig is. d. Stoicijnen
beweerden, dat het uitwendige leven een
adiaphoron was. Anderen, zoo als d. Epicuristen, waxen het daarin met hen niet eens.
In latere tijden onderscheidde men d. adiaphora
met opzicht tot d. godsdienst, tot d. zedekunde
en tot 't kerkelijke. Door 't wijsgeerig indifferentismus wordt d. godsdienst in zijn geheelen omvang als een adiaphoron, d. i. als
iets beschouwd, dat noch goed noch kvvaad
is, dat zonder schade kan bestaan, maar dat
ook geenerlei nut sticht; dat ten hoogste een
onwillekeurig uitvloeisel is v. eigen zwakheid,
en daarom onderscheidene daarvan afhankelijke vormen verkrijgt. Met opzicht tot d.
zedekunde, rekende men het ten alien tijde
hoogst moeilijk te bepalen, wat al of niet als
adiaphoron te rekenen is : d. i. wat noch geboden noch verboden, wat noch goed noch
kwaad is, wat dus geoorloofd is, en waarbij
men zonder schennis der zedewet, naar eigen
goeddunken kan handelen. Het pietismus beschouwt de adiaphora in d. eigenlijke beteekenis v. 't woord, en onderzoekt en bepaalt
in hoe verre kleinigheden en onbeduidende
handelingen en genietingen vereenigbaar zijn
met d. zedelijke voorschriften v. 't Evangelie.
Met 't opzicht tot 't kerkelijke vinden wij d.
adiaphora voornamelijk tijdens 't ontstaan der
Reformatie. Bij d. ondersch. pogingen tot hereeniging der Protestanten en R.-Katholieken
kwam d. vraag op : in hoeverre d. Protestanten zich 't uitwendige der R.-Katholieke kerk,
bAj 't vasthouden a. 't verschil v. d. leer,
konden laten welgevallen en het dus als een
adiaphoron beschouwen. Daartoe gaf voornamelijk 't Interim (zie op dat woord) v. Augsburg
en Leipzig aanleiding. Men is het echter omtrent
deze vraag nooit eens geworden. In d. „Formulae concordiae" (zie op dat woord) wordt
een gevoelen voorgestaan, dat voor dat der
adiaphoristen niet gunstig is. — In 't algemeen
heeft men over d. onverschillige dingen onder
d. geleerden zeer kleingeestige gevoelens voorgestaan, en heeft men moeilijkheden meenen
te ontdekken, die het gezond menschenverstand zeer gemakkelijk uit d. weg ruimt.
Adige, Zie Etsch.
,A.dipocire (l)7cenvet of vetwas) noemt men
't meer of minder veranderde vet, dat men
in lijken, die langen tijd in vochtige aarde of
onder water hebben gelegen, aantreft. 't Lijkenvet is een ammoniakzeep met een gering kalkgehalte?. dat ook dikwijls vrije vetzuren bevat.
(Vergelijk „HandwOrterb. d. reinen u. angew.
Chemie" von Dr. Liebig, Dr. Poggendorff u. Dr.
WOhier (Braunschweig, 1848).
Adjectief(bilvoegelijk woord) is een woord,
dat In beteekems, waarde en vorm afhangt
v. een zelfstandig woord. De eigenlijke bijvoegelijke naamwoorden worden in d. meeste
gevallen veer d. zelfstandige geplaatst, geven
er dan eigenschappen of hoedanigheden van te
kennen en schikken zich er dan naar in geslacht, getal en naamval. Is 't bijvoeg. naamw.
v. 't zeifstand. naamw. gescheiden (bijv. de
aarde is rond) dan wordt het niet verboden.
Er zijn oorspronkelffice (dun, rood), samengestelde (donkergroen, ijskoud), waarin 't eerste
deel 't wijzigende woord is en d. klemtoon
heeft en afgeleide bijvoeg. naamw., welke afleiding meestal geschiedt door d. achtervoegsels ig, achtig, baar, lffic, loos en zaam. In beteekenis zijn d. meeste bijvoeg. naamw. vat,
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baar voor graden; d. vergrootende trap wordt
gevormd door d. uitgang er (grooter) en d.
door d. uitgang st (grootst);
bij sommige kan men echter nog verminderende (thminutieve)• en overmatige (superlatieve) graden aanwijzen,
zoetachtig, zoetig,

overtreffende trap

zoet, zoeter, zoetst, allerzoetst, te zoet, al te zoet.

Men kan 't zelfstand. woord wegdenken en
't adjectief in 't afgetrokkene als iets zelfstandigs beschouwen (abstraheeren) en spreekt
dan bijv. v. het ruime (zuiver abstract), de
ruimte (zelfstandig) en het ruim van een schip
bijv. (concreet weer op iets stoffelijks toegepast); zoo ook: het holle, de holte en het hol
(in een berg bijv.); het diepe, de diepte en het
diep ('t Nieuwe diep bijv.).
Adjudant (aide-de-camp) is een officier,
die bij een korps of bij een hoofdofficier tot
speciale diensten is toegevoegd; men heeft
ook adjudant-onderofficieren, die voor d. loopende diensten bestemd zijn en tusschen d.
officieren en onderofficieren als transitie dienen.
d. Dienst v. d. adjudant is in oorlog moeilijk
en gevaarlijk, maar eervol en gewichtig, omdat die veel bekwaamheid en tegenwoordigheid v. geest vereischt.
Adjudant (leptoptilos argala) is een groote
vogel, tot d. steltloopers behoorende en in Hindoestan levende. Hij verslindt veel schadelijk
gedierte; uit zijn vleugels komen d. zoogen.

marabout-vederen.

Adler (KASPER), gewoonlijk AQUILA genoemd, werd in 1488 to Augsburg geb. en
stierf in 1560 als protestantsch leeraar te
Saalfeld. Toen hij, na zich in Duitschland en
Italie op d. godgeleerdheid toegelegd to hebben,
pastoor geworden was, begon d. Hervorming
zich door Duitschland to verbreiden en hij
werd een der eerste on vurigste aanhangers
v. Luther. Hij predikte en schreef zoo vrijmoedig over d. nieuwe leer, dat d. bisschop
v. Augsburg hem gevangen deed zetten. Na
zijn ontslag reisde hij naar Wittenberg on
vervolgens naar Frans v. Sickingen, wiens
zonen hij opvoedde. Omstreeks 1524 was hij
weder to Wittenberg, hielp Luther in 't overzetten v. d. Bijbel on werd vervolgens predikant to Saalfeld. Hij schreef vele polemische
schriften on zeer hevig tegen 't Interim
(„Christlich Bedenken auf das Interim", 1548;
Das Interim illuminirt", Augsb. 1548). Keizer
Karel zette een prijs v. 5000 dukaten op zijn
hoofd en slechts door d. vlucht on d. bescherming v. d. vorstelijke familie v. Schwarzburg
ontkwam hij 't gevaar; doch eerst in 1552
waagde hij het naar Saalfeld weder to keeren.
Zeer geacht was zijn „Christliche Erklarung
des kleinen Katechismus" (Augsburg 1538).
Zijn zonen on kleinzonen werden allen leeraren. Hij noemde de eersten naar de profeten
en apostelen, wier schriften hij bij hunne geboorte verklaarde. Daarom schreef Luther,
toen hij Adlers vrouw het groeten : Saluta
matrem prophetarum. (Groot d. moeder der
profeten).
Adler (FRIEDRICH), een Duitsch architect,
geb. to Berlijn, 15 Oct. 1827, word leeraar a.
d. academie voor schoone bouwkunst to Berlijn, en leverde d. ontwerpen voor d. Christuskerk en d. s. Thomaskerk to Berlijn, d.
bethskerk to Wilhelmshaven en d. s. Paulskerk to Bromberg. Ook schreef hij vele bouwkundige werken, o. a. „Baugeschichtliche Forschungen in Deutschland" (1870-1879. 2 dln).
Ad/erfe/d (GUSTAAF) was een Zweedsch
edelman, geb. in 1671, die Karel XII op zijn
veldtochten volgde on dagboek hield v. d.
verrichtingen v. lien Vorst en v. 't Zweedsche
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leger tot a. d. slag bij Pultawa (1709), waarin
hij door een kanonskogel gedood werd. Zijn
noon heeft dit dagboek in het Fransch doen
vertalen•, het zag in 1740 to Amsterdam in
4 dln 't iic
ht, onder d. titel v. „Histoire militaire de Charles XII." Het verhaal v. d. veldslag bij Pultawa on v. Karels verblijf to Bender is daaraan toegevoegd.
Adlersparre (GEORG, graaf van) geb. 28
Mrt. 1760 in Jemtland, overl. op zijn landgoed
in Wermland, 23 Sept. 1835, was een Zweedsch
generaal, die een belangrijk aandeel had in
d. gebeurtenissen v. 1791 t. 1810, vooral in d.
verheffing v. d. hertog v. Siidermanland tot
koning. Hij onderscheidde zich daarbij door
gematigdheid en beleid, werd met ambten on
eerbewijzen overladen, maar trok zich terug
op zijn landgoed, om zich aan geschiedk. on
oudheidk. nasporingen to wijden.
Ad libitum = naar believen, naar welgevallen.
Admetus, een Thessalior uit d. Gr. heldentijd, nam deal a. d. jacht op 't Caledonische zwijn on a. d. tocht der Argonauten.
Toen PELIAS, kon. v. Jolchos, zijn dochter
ALCESTIS ten huwelijk beloofde a. hern, die
een leeuw on een wild zwijn in 't gareel zou
spannen, won Admetus d. prijs. Deze Alcestis
offerde later haar leven op, om dat v. Admetus to behouden.
Administratie is 't beheer, binnen d.
perken v. zekere bevoegdheid, v. een boedel,
vermogen of deal daarvan tot een bepaald
omschreven doel. d. Administrateur is dus niet
d. gebieder of regeerder of eigenaar, maar bestuurder in naam v. d. lastgever.
Administratie - lrantoren zijn bankierskantoren, .die v. d. Staat 't recht verkregen
hebben, om v. d. to hunnen name op 't Grootbook der Nationale schuld staande kapitalen
certificaten uit to geven en to verhandelen.
In ons vaderland werden bij 't instellen v. 't
Grootboek in 1809 daze kantoren opgericht en
onder kon. Willem I in 1814 gehandhaafd. Alle
verhandelbare Nederl. staats-effecten zijn tegenwoordig door tusschenkomst v. administratie-kantoren uitgegeven, die met korting
v. 1 pct. voor admmistratie-kosten d. coupons
uitbetalen.
Admiraal (Fr. amiral, Sp. on Ital. almirante) is eigenlijk 't Arabische emir at omra
(opperbevelhebber). Wij verstaan door admiraal een gebieder, die 't bevel en oppertoezicht
over 't geheele zeewezen des lands, zoowel
in d. zeehavens als op d. werven, in d. binnenwateren als in zee heeft, en alleen a. d. hoogste macht verantwoording schuldig is. In zee,
hijscht hij zijn vlag a. d. top v. d. grooten mast.
Op hem volgt in rang d. vice-admiraal of ondervlootvoogd, die d. vlag a. d. voorsteng voert.
Deze bekleedt bij atwezigheid v. d. admiraal
zijn plaats on staat, behalve onder d. verantwoording a. d. zee-raad, onder zijn opper-gezag.
Op d. vice-admiraal volgt d. schout-bij-nacht;
daze voert zijn vlag a. d. bezaanssteng, on
heeft, wanner er geen admiraal of vice-admiraal aanwezig is, in zee of op de reede, 't bevel
over d. vloot, of anders over een creel der
-vloot, hetzij over de voor- -of achterhoede. d.
Stadhouders der Vereenigde Provincien voerden d. titel v. admiraal-generaal en hadden,
op d. vloot zUnde, niet alleen het recht v.
prae-advies, maar ook een beslissende stem
nevens de Gedeputeerden der Staten.
Admiraal (AART), geb. to Goedereede, 13
Oct. 1833, gest. 12 Nov. 1878, was voor 't onderwijs opgeleid, ging later tot d. telegrafie
over, on word directeur v. 't telegraafkantoor

ADM.
to Schoonhoven. Hij heeft veel voor d. pers
gewerkt, ook onder d. pseudonymen v. BATO
V. D. MAAS, ARAMALDI en PAULUS. Hij schreef
o. a. „Een schoofje distels" (1874); „Freya"
(1875); „Een Badreis" (1877).
Ac/miraliteit heette vOOr d. omwenteling
v. 1795 in Nederland 't bestuur v. 't zeewezen
door d. Staten-Generaal toevertrouwd a. vijf
collegian: dat v. d. Maas, zitting houdende to
Rotterdam; dat te Amsterdam, dat in Zeeland
to Middelburg, dat v. 't Noorder-kwartier (WestFriesland), beurtelings te Hoorn en to Enkhuizen, en dat v. Friesland to Harlingen. 't
Collegie v. d. Maas had d. voorrang, 't bestond
uit 12 gecommitteerde raden met d. Prins v.
Oranje tot voorzitter; 't edelmogend collegie v.
Amsterdam was echter 't machtigst.
Admiraliteits-eilanden (d.) liggen t.
N.-0. v. Nieuw-Guinea tuss. 2' en 3° Z. B. en
161° en 166° 0. L. v. Ferro. Zij worden gerekend
tot d. eilandengroep, die thans Bismarckarchipel heet, maar werden in 1616 door d.
Nederl. W. Schouten ontdekt. Ze zijn in 1767
door Carteret reader onderzocht en bestaan uit
40 ail. v. vulkanischen oorsprong, met kokospalmen begroeid ; d. bewoners zijn v. d. stam der
Papoea's, die d. Europeanen vijandig zijn. Zij
behooren thans a. d. Duitsche Nieuw-Guineacompagnie, en zijn bij Keizerl. besluit v.17 M-ei
1885 onder bescherming v. 't Duitsche rijk
gesteld.
Admissie = toelating, aanneming, toetreding.
Adolf,.graaf
,
v. Nassau, tot Roomsch-koning
verkozen in 1292 en to Aken gekroond, regeerde
slechts kort. Door gebrek aan geld gedrongen,
nam hij v. Eduard I v. Engeland honderdduizend pond sterling aan, op voorwaarde dat
hij dezen tegen Filips d. Schoone zou bijstaan,
'tgeen hem echter door d. Paus verboden ward.
Hierdoor haalde hij zich d. verachting v. vele
Duitsche vorsten op d. hals, maar meer nog
doordien hij in 1293 Thuringen v. d. landgraaf
Albrecht, ten praejudicie v. diens zonen kocht.
Hij ward om die reden in 1298 door d. vergaderde keurvorsten afgezet, die Albert v. Oostenrijk in zijn plaats kozen. Reeds vroeger
was er oorlog tusschen hen ontstaan. Door
_zijn tegenstander nabij Worms overvallen,
verloor hij d. slag, 't rijk on 't leven (1298).
Adolf van Gelder, eenige zoon v. Aarnoud v. Gelder, uit 't huis v. Egmond, gab.
in 1438, verbond zich met zijn moeder om zijn
zwakkelijken vader to onttronen. Aarnoud,
door groote schuldenlast bezwaard, eischte
veel belastingen om rents on aflossing to betalen en dit ward als voorwendsel gebruikt
om d. koopsteden tegen d. Hertog op to zetten. Na herhaalde twisten en oproerigheden
was een schijnbare verzoening tot stand gekomen, maar in een feestnacht op 't slot to
Grave, midden in d. winter v. 1465, deed d.
verraderlijke zoon d. grijsaard v. 't bed lichten on half gekleed over 't ijs naar 't kasteel
to Buren voeren, waarna hij zich zelf als hertog deed huldigen. Karel d. Stouts, hertog v.
Bourgondie, daagde vader en zoon voor zijn
rechterstoel to Hesdin in Artois. Adolf toonde
zich onverzoenlijk, trachtte naar Gelderland
terug to keeren, maar ward bij 't overvaren
v. d. Maas herkend, gegrepen en to Gent gevangen gehouden, maar Aarnoud op bezwarende voorwaarden in 't Hertogdom hersteld.
Na 't sneuvelen v. Karel d. Stouts bevrijdden
d. Gentenaars Adolf; zij stelden zich onder
zijne aanvoering en openden hem 't uitzicht
op een huwelijk met Maria v. Bourgondie.
Hij sneuvelde echter tegen d. Franschen, die
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to Doornik een uitval deden, nog in 'tzelfde
jaar 1477.
Adolf van Nassau, jongste broeder v.
pries Willem I, vergezelde zijn broeder Lodewijk bij diens inval in Groningerland in 1568.
Lodewijk behaalde op 24 Mei bij Heiligerlee
een schitterende overwinning op d. Groningschen stadhouder AREMBERG, die sneuvelde;
maar ook Adolf verloor in dien slag 't leven, —
hoe is niet zeker; volgens d. een door een
musketkogel, volgens d. ander in een tweegevecht met Aremberg, volgens een derde lezing vial hij to midden v. een drom Spanjaarden, waarin zijn vurig paard hem gevoerd
had. Op d. 300-jarigen gedenkdag (24 Mei 1868)
is to zijner ear en ter gedachtenis a. d. slag
bij Heiligerlee een monument gesticht.
Adolf van Nassau, met d. bijnaam DE
JONGE, zoon v. JAN VAN NASSAU, sneuvelde
in 1608 bij Rijnberk in Staatschen dienst. Hij
was met 150 ruiters v. een zending naar
Luxemburg teruggekeerd en had zijn vermoeid
yolk in een paar nabijliggende dorpen d.
nacht laten doorbrengen. Dit ward a. d. gouverneur v. Rijnberk bericht, die Stanley met
een vijfvoudige overmacht zond, om 't detachement to overvallen. Er ontspon zich een
hardnekkig gevecht, waarbij Adolf, to ver
vooruit gereed, ongeharnast, met speren on
zwaarden doodelijk gewond, in een sloot geraakte. Hij ward er wel nog levend uitgetogen, maar bezweek kort daarna in een boerenwoning.
Adolf van Nassau (wILH. AUG. KARL
FRIEDR.), gab. 24 Juli 1817, aanvaardde d. regeering over 't hertogdom Nassau op 20 Aug.
1839. Hij sloot zich aan bij d. reactionaire staatkunde v. Oostenrijk, waar hij zijn opleiding
genoten had on in krijgsdienst was. Na d.
voor Oostenrijks invloed in Duitschland noodlottigen oorlog v. 1866 ward 't hertogdom
Nassau door Pruisen geannexeerd. Bij verdrag
v. 22 Sept. 1867 berustte Adolf daarin tegen
een schadeloosstelling v. 15 millioen gulden
on 't behoud v. eenige kasteelen. Adolf is d.
naaste mannelijke bloedverwant v. koning
Willem III der Nederlanden, en aangezien in
Luxemburg d. kroon alleen in d. mannelijke
linie erfelijk is, d. vermoedelijke troonopvolger in dat groothertogdom. Reeds heeft Adolf
in die kwaliteit in April 1889 gedurende d.
bedenkelijke ziekte v. kon. Willem III 't regentschap in 't groothertogdom Luxemburg
bekleed.
Adonai is een Hebreeuwsche naam (afgel.
v. adon = hoer) v. God. d. Joden, die d. naam
Jehovah niet uitspreken, lezen op alle plaatsen, waar daze voorkomt, AdonaI.
Adonia, vierde zoon v. David, a. 't eind_
v. diens regeering, door d. dood v. Ammon,.
Chileab on Absalom, d. oudste geworden,
maakte met behulp v. Abjathar on Joab een
samenzwering om, in stede v. d. door David
gekozen opvolger Salomo, tot koning to wor
den gekozen. 't Beleid v. N
athan en Bathseba
verijdelde dat plan. Daze maakten David met
het gebeurde bekend en herinnerden den afgeleefden koning zijn belofte en voornemen om
Salomo tot opvolger to kiezen. David gelast
hun, spoedig alles tot d. kroning on uitroeping
v. Salomo tot koning over Israel gereed te
maken, zoodat Adonia, toen hij alles tot zijn
eigen kroning gereed waant, reeds onderdaan zijns broeders is geworden. Salomo vergeeft hem eerst zijn gedrag, doch als Adonia
langs een anderen weg kroonrechten tracht
to verwerven, n.l. door Abisag, Davids laatste
bijwijf, a. Bathseba voor zich ter vrouwe te-
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vragen, wordt hij door Benaja, op last v.
Salomo, gedood.
Adonis was volgens d. Gr. fabelleer een
zoon v. Myrrha, en een zeer schoon jongeling,
zoodat hij ook de lieveling v. Aphrodite
(Venus) word. Doze geleidde hem op d. jacht
en waarschuwde hem tegen d. gevaren, waaraan htj hierbij blootstond,• maar zU was niet
in staat zUn zucht tot jachtvermaak to onderdrukken. Zoo word hij door een wild zwijn, dat
zijn pUl gemist had, gedood. Venus vond hem
wentolend in zUn blood, was troosteloos over
het verlies des geliefden jongelings, en liet uit
zijn overschot d. anemone to voorschijn komen.
Doze mythe is uit Syrii4 naar Egypte en Cyprus
en vandaar naar Griekenland overgebracht.
Adonis was 't zinnebeeld v. d. zon, die d.
hoogsten stand in 't N. bereikt heeft, en n.
't Z. terugkeert, en dus v. d. Kreeftskeerkring
n. d. Steenbok gaat: 't zinnebeeld alzoo v. d. zomer, die ten winter neigt. Venus, d. i. d. aarde
zelve, treurt over 't gemis der zon. Ter eere
v. Adonis werden feesten ingesteld, Adonia
geheeten, tot welke alleen vrouwen werden
toegelaten, en waarbij 't beeld v. eon jongeling gewasschen en als v. een doode betreurd
werd. Des anderendaags veranderde dan daze
droefheid in blijdschap, als ware Adonis in
't leven teruggekeerd. Wijl daze feesten in d.
lente gevierd werden, doelden zij bltjkbaar
op d wegkwijnende en weer verrijzende zon.
Adonis is een tot d. nat. fam. der Ranunculacegn behoorend plantengeslacht, waarvan
eenige soorten, zoo als Adonis vernalis L.,
Ad., aestivalis L., Ad. autumnalis L. en Ad.
flammea JACQ. , als sierplanten voorkomen.
d. Bloemen van Ad. vernalis, die op sommige
plaatsen in zand- en heideachtige streken
v. ons Vaderland in 't wild gevonden wordt,
zijn schoon geel en ontluiken vroeg in 't voorjaar; anderen, die onder d. naam v. „kooltjes
vuur" gekweekt worden, hebben purperroode
bloemen. d. Vermenigvuldiging geschiedt door
scheuring d. moederplant of door uitzaaiing.
Adonische verzen werden oorspronkeLtjk vervaardigd op d. dood v. Adonis. ZU
bestaan uit een dactylus ( — — ) en een
trochaeus (— —) of spondaeus (— —) b.ijy. lieflYke lente of eeuwige vriendschap,. en zijn door
hun levendigen gang zeer geschlkt voor zegevierende en vervroolUkende liederen.
Adopteeren (iemand als kind aannemen)
geschiedde reeds b. d. Romeinen veelvuldig.
volgens d. oudere Rom. rechtsbeginselen deed
d. wettige vader plechtig on gerechtelijk afstand v. zijn kind, en stond daardoor toe, dat
eon ander er vaderlijke macht over oefende
(adoptio per aes et libram). d. Geadopteerde
Ong daardoor in d. macht en familie eons
anderen over (in potestatem et gentem alienam).
veranderde dit echter geheel. d.
COele Napoleon had in navolging v. 't Rom.
redit. in 't 10 book, Ben titel, 10 on 2e hoofdst.,
-W.' 343-370, bepalin.gen over d. adoptie on
. ctittr d. zoogen. tutelle officieuse
gemaakt, die
obt pier to laude als recht hebben gegolden.
d. invoering echter v. 't Nederlandsche
book is dit-stelsel vervallen. Onze Moder1-atid:sche wetgeving heeft die bepalingen ge164 idgeschaft, en kent noch adoptie noch
f0i*, voogdU, behoudens art. 12 on 13 v. d.
;et. op & Ove gg . d. Gronden, die d. NederL
vor ' hie too bewogen hebben,'t
n
-s
ige` . tter adoptie met onze zeden, 't goon
ifit d. weinige voorbeelden, die Kier,
girt i1= Anvoermg v. 't Fransche wetboek,
dgai*att 'Voorkwamen; 't onnutte v. dergelljke
bepalingen, wijl nets belet, dat kin.derlooze
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echtgenooten een vreemd kind a. zich verbinden, 't gedurende hun leven als eigen kind
behandelen, 't na hun dood hun vermogen
nalaten, 't zelfs, met bewilliging des konings,
hun familie-naam opdragen. Hierbij kwamen
d. moeilijkheden, the uit een adoptie kunnen
voortvlomen, als later nog kinderen a. d.
adoptanten geboren worden, wier belangen
dan tech benadeeld zijn.
Ad our (d.) is eon schoone rivier in Z.-W.FrankrUk. Zij ontspringt uit d. PyreneOn op
d. Tourmalet, stroomt door 't heerlijke dal v.
Campan, wordt voorbtj Tarbes bevaarbaar, en
loopt langs Bayonne in d. golf v. Biscaye.
Ztj is 335 K. M. lang en d. mond is zoo diep
en wijd, dat groote zeeschepen Bayonne kunnen bereiken.
Adoxa is een plantengesl. uit d. fam. der
steenbreekplanten (sazifragen). Er is slechts edne
soort v. bekend d. muskusplant (Moschatelina
L) wier groengele bloemen in 't begin der
lente naar muskus rieken.
Adra is een Spaansche stad in d. prov.
Almeria a. d. Midden. Zee met ruim 11 000 inw.
die d. marmergroeven en 't zilverhoudend
looderts uit d. nabijheid bewerken. Er is een
goede haven met vuurtoren.
Adrastus was d. koning y. Argos, tot
wien Polynices vluchtte, dien hij in d. belegering v. Thebe bijstond (Zie Eteocles).
Adres is een opschrift tot aanwijzing v.
d. persoon, aan wien een brief of stuk moot
bezorgd worden. Men vermtjde in adressen
een overdreven titulatuur, maar geve duidelijk
naam en woonplaats aan; to omslachtige vermelding v. d. woonplaats belemmert d. juiste
bezorging en is niet zeer beleefd jegens d.
geadresseerde; een to beknopt of to vaag
adres bemoeilijkt d. bezorging of maakt die
onzeker. Eon adresboek, zooals tegenw. in
groote steden jaarltjks wordt uitgegeven, is
eon alphabetische of categorische list der
voornaamste ingezetenen met aanwijzing van
hun beroep, gracht of straat en huisnummer.
Een adres heat ook een geschrift, waarin den
persoon of vereeniging getuigenis aflegt v.
zijn gezindheid jegens een bevoegde macht;
zoo volgt op een troonrede doorgaans een adres
van antwoord, on wordt een request of petilie
wel eons vergezeld v. adressen van adhaesie
(verklaringen v. made-instemming).
Adria is een der oudste steden v. Europa,
die haar naam a. d. Adriatische zee gegeven
heeft. ZIj lag eertUds a. d. zee, maar is nu
door aanslibbing er 11 KM. vanverwijderd on
ligt a. 't Bianco - kancal on a. d. spoorw. n.
Legnano. DJ telt thans 14 000 inw., drijft eenigen handel on is d, zetel v. een bisschop.
Adriaan VI of Floriszoon word 28
Febr. 1459 to Utrecht gob. Zijn vador was daar
handwerksman en zUn moeder waschvrouw.
Zip. vole begaafdheden on zUn zucht naar
letteroefeningen deden hem a. d. hoogeschool
to Leuven komen, waar hij zich a. d. geestelUken stand wijdde. HU verwierf d. gunst v.
d. landvoogdes Margareta v. Oostenrijk, dochter v. keizer Maximiliaan• op hare aanbeveling -werd Adriaan in 1507 tot leermeester
en epvoeder v. 's Keizers kleinzoon Karel v.
Oostenrijk (later Karel V) verkoren. In 1515
zond d. Xeizer Adriaan Florisz. als gezant a.
Ferdinand d. Katholieke, kon. v. Spanje, bij
wien hij wist nit to werken, dat doze d. jeugdigen Karel tot zUn troonopvolger verklaarde.
Tot belooning verkreeg Adriaan in 1516 het
bisdom Tortosa v. Karel on word hij in 1517
door Leo X tot kardinaal benoemd. Toen
keizer Karel V uit Spanje naar Duitschland
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reisde, stelde htj Adriaan a. 't hoofd v. 't
regentschap, dat hij daar instelde, waarover
d. Spanjaarden echter zeer ontevreden waren.
In 1522 werd Adriaan, na d. dood v. Leo X,
tot paus verkoren, maar hij overleed reeds
14 Sept. 1523 na een regeering v. 20 maanden.
Htj vergat te midden der grootheid zijn oude
Nederlandsche vrienden met. Op zijn voorspraak, toen hij reeds kardinaal was, werd
Ploris Oom v. Wyngaarden, pensionaris v.
Dordrecht — die wegens zijn vrijmoedige verdediging v. 't stapelrecht dier stad, op aanschrijven v. Karel V, v. zijn ambt ontzet
was, — eerlang in zijn verloren eer hersteld
en met d. waardigheid v. Raad v. Holland
begiftigd. Er bestaat ook nog een brief v.
Adriaan, waarin hij a. Oom v. Wijngaarden
kennis geeft v. zijn verheffing tot d. pauselijke waardigheid, die htj betuigt gaarne voor
zijn oude proostdtj te Utrecht te willen afstaan. Adriaan bezat veel kennis en goeden
wil. Dit deed hem wel overhellen tot plannen
v. verbetering en afschaffing v. misbruiken
in d. Kerk, en reeds paus zijnde, wisselde hij
hieromtrent gemeenzame brieven met Erasmus, maar hij wilde d. hervormingen slechts
langzaam en uitgaande v. d. overheid. d.
Italiaansche kardinalen Cajetan, Pucci en
Sadorini weerstonden zijn denkbeelden. In
zwakheid alzoo v. beginselen en voorzichtigheld moet d. reden gezocht worden v. zijn
afkeer tegen Luther en d. Duitsche hervorming. In zijn verklaring op d. Rtjksdag te
Neurenberg, in 1522, drong hij op 't nemen
V. geweldige maatregelen tegen d. ketters
aan, en hij zond een dreigend schrijven aan
Frederik, keurvorst v. Saksen. Ook in staatk.
plannenilwas hij niet voorspoedig. Te vergeefs
poogde hij Europa tegen d. invallen der Turken
ender Soliman te beschermen; te vergeefs
trachtte hij d. Christen-vorsten tot hulp der
.Johanniter-orde, op Rhodus aangetast, te bewagon; te vergeefs poogde hij d. oorlog tuss.
kon. Frans I v. Frankijk en keizer Karel V
te eindigen.
Bij d. prachtlievende burgerij v. Rome was
hij als vreemdeling en vtjand v. weelde niet
bemind. Na zijn dood werd 't huis v. zijn geneesheer met bloemen getooid, waarbtj een
apschrift: Liberatori patriae populus Romanus
salutem dicit ('t Rom. yolk wenscht hell a. d.
bevrijder des vaderlands).
Adriaansz (coRtr.), bekend onder d. naam
BROER CORNELIS VAN BRUGGE, was een
Franciscaner monnik, in 1521 to Dordrecht ge1,oren. Hij ijverde met kracht tegen d. kettertj;
zijn sermoenen zijn ruw, plat en vervuld met
scheldwoorden. Htj overleed 13 Juli 1581.
Adrian (JOHANN VALENTIN), 17 Sept. 1793
te Klingenberg bijAsehaffenburg geb., bekleedde na voleindigde studie een leeraarsplaats to Rodelheim in 't groothert. Hessen,
deed daarop een reis door Zwitserland, 'tang),
Frankrjjk en Engeland, en was sedert 1823
hoogleer. in d. nieuwere talen en literatuur te
Gieszen. ADRIAN was een vindingrtjk en smaakVol schrtjver v. novellen en romans en gaf
uitstekende Hoogd. overzettingen v. Byron
en eenige werken v. W. Scott. Ztjn beste
werken zijn „Bilder aus England" (Frankf.,
1828) en „Skizzen aus England" (Frankf.
2 Thle.). Ook gaf hij uit „Rheinisches•Taschenbuch” (Frankf. 1823-34).
Adriani is een Nederl. geslacht, dat vele
geleerden heeft opgeleverd, o. a MARIUS JAN
•ADRIANI, geb. 28 Febr. 1771 te Oterdum (prov.
Groningen) en overl. als predikant to OudeFekela, 5 Dec. 1845. 't N. V. 't Mg. bekroonde
-

-

-
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ztjn„Geschiedenis V. Jezus” en „Geschiedenis
der Apostelen"; hi was d. feestredenaar b. d.
inwijding V. 't eerste monument to Heiligerlee
(in 1826), schoolopziener en ridder der orde v.
d. Nederl. 18011W. BERNARD JAKOB ADRIANI, RZ.,
geb. 7 Oct. 1823 te Bolsward, predikant te
Amsterdam, schrijver v. vele godsd. geschriften, als „Stine uren" (1855); „Op weg near huis"
(3e dr. 1872); „Zondagavondstonden" (2 din.);
„Proeve v. Handboek voor d. huiselijke godsdienstoefening" (1864), en vele kleinere geschriften en leerredenen.
Adrianopel (in 't Turksch Edirnebi) is
een belangrgke stad in Eur. Turkkje, in
Rumeliti, 240 KM. t. N.-W. v. Konstantinopel,
a. d. spoorw. v. deze stad n. Philippopel en
a. d. rechter-oever der Maritza. Zij werd door
keizer Hadrianus gesticht, en door sultan
Moerad, die in 1360 de stad door list innam,
tot hoofdstad van Rumelie verheven. De stad
heeft een schoone, hoewel ongezonde, ligging
in een vruchtbaar dal, drijft aanzienlijken
handel, en heeft 40 fraaie moskee6n, waaronder uitmunt die van Selim II met een zeer
hoogen koepel. Verder zijn er vele scholen,
baden, prachtige bazars, een waterleiding, d.
Michatllisbrug en 62 000 nw.,
i waaronder 30 000
Grieken en Boelgaren. Op 20 Aug. 1829 werd
Adrianopel door generaal Dibbitz zonder groote
tegenweer genomen, 't geen d. vrede v. Adrianopel in Sept. ten gevolge had, waarbtj Turkije binnen 't schiereil. v. d. Balkan, met d.
Donau tot grens, werd beperkt. In d. oorlog
v. 1877—'78 was Adrianopel door d. Turken
zeer versterkt, maar wijl 't d. Russen gelukte 't leger v. Soelelman-pasja of to snijden,
moest d. stad zich op 30 Jan. 1878 a. d. Russen
overgeven, waar then d. wapenstilstand gesloten werd, die d. • vrede v. s. Stefano voorbereidde.
Adriatische zee is een onderdeel v. d.
Middellandsche zee tuss. 't Apennynsche on
Balkan-schiereil., ruim 120 geogr. mijl lang,
ruim 30 geogr. mijl breed en 4000 vk. geogr.
mijl groot, on door d. str. v. Otrante met d.
Jonische zee verbonden. 't N.-W. deel heat
golf v. Veneti6, 't N.-0. deel golf v. Triest.
Zij vormt daar 't schiereil. Istria, d. golf v.
Quarnero on verder langs de geheele Oostkust
een menigte rots-eilanden; a. d. W.-kust zijn
d. golven v. Ravenna on v. Manfredonia. In
't N.-W. storten d. Etsch (Adige) en d. Po
al 't water, dat v. d. Zuidzijde der Alpenboog
vloeit, in deze zee die daardoor een gering
zoutgehalte heeft. Le is 't minst diep in d.
golf v. Veneti6 (15 a, 35 M) 't diepst tuss.
Cattaro en Bari (1260 M) en in d. str. v.
Otrante 670 M. diep. d. Voorn. kuststeden zijn,
in Itali6: Otrante, Brindisi ('t uitgangspunt v.
't mailverkeer), Trani, Barletta, Manfredonia,
Ancona, Sinigaglia, Rimini Ravenna, Veneti6;
in d. Oostenr. monarchie : Tri6st, Fiume, Novi,
Zara, Spalatro, Ragusa, Cattaro.
AdrIchen2 is d. naam v. een kasteel bjj
Beverwijk, dat reeds in 730 door Karel Martel
a. d. s. Maartenskerk to Utrecht werd geschonken. 't Was d. zetel v. een oud adellijk
geslacht, dat in 1588 in d. manneltike ltjn
uitstierf. Sedert verwisselde 't meermalen v.
bezitter en word in 1750 't eigendom v. mr.
Jonas Witsen.
Adrichem (CHRISTIAAN VAN), ook CHRISTIAAN KRUIK Of CRUCIUS V. ADRICHEM, werd
14 Febr. 1533 to Delft uit een aanzienitjk geslacht geb. en in 1566 tot priester gewijd. Na
d. dood v. Michiel Doentz werd hij overate
v. 't s. Barbara-klooster in zijn geboortestad
on bleef in die betrekking, tot Delft a. d.
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.Staatsche zijde overging. Hij stierf in 1585
te Keulen, waarheen hij d. wijk genomen had,
want hij stond in innige vriendschapsbetrekking tot Cornelis Musius, die 't slachtoffer
werd v. Lumeys woeste wreedheid. Hp was
zelf een zeer geletterd man, blijkens zijn beschrijving v. „Jerusalem" to Keulen in 1584,
1588 en 1592 en in 1628 te Leiden, onder d.
titel v. „Theatrum Terrae Sanctae" uitgegeven
en in het Spaansch en Italiaansch vertaald.
Adscendenten zijn bloedverwanten in d.
opgaande lijn, in tegenstelling v. descendenten,
bloedverwanten in d. nedergaande lijn.
Adsjmir, een gewest in Hindoestan met
400 000 bew., waarvan 50 000 Mohammedanen,
d. overigen aanhangers v. Brahma zijn. 't
Was een deel v. 't rijk der Mahratten, maar
kwam in 1817 onder Engelsche heerschappij.
d. Stad Adsjmir heeft 35 000 inw. vele prachtige tempels en een voormalig paleis v. Akbar.
Adsjoer is d. naam v. twee kleine eil.
tegenover d. Perzische stad Astrabad in 't
Z.-0. v. d. Kaspische zee, waar sedert 1843
d. Russ. vloot gestationeerd is, die Perzie en
d. Toerkinenen in bedwang houdt en strenge
tucht op d. Kaspische zee handhaaft.
Adstringentia zijn samentrekkende middelen; zij behooren tot d. versterkende en zijn
dienstig, waar gebrek a. spanning in d. weefsels bestaat. Zij hebben ook 't vermogen om
eiwit te stremmen, en werken alzoo bloedstelpend. Hiertoe brengt men d. aanwending
v. koude en v. zuren uit 't delfstoffen- en
plantenrijk; v. d. planters vooral zulke, die
veel loodzuur bevatten als galappels en eikenschors- V. d. mineralen: azijnzuur lood (loodsuiker), zwavelzuur ijzer (ijzervitriool) en aluin.
Zij doen vooral bij bloedstorting en bloedvloeiing en bij algemeene of plaatselijke zwakte
dikwerf groot nut.
Aduard (ook Auwert) een dorp, 11 KM.
ten N.-W. v. Groningen, is beroemd oin d.
abdij der Bernardijnen, ciaar in 1192 gesticht,
waarvan d. kerk, in 1240 herbouwd, gelijk
was a. die v. Clairvaux. door s. Bernard,
d. stichter der orde, gebouwd. d. Abdij was
zoo rijk, dat d. landstanden in 1342 bij openbaar plakkaat, d. geestelijken verboden meer
landerijen a.an te koopen. De kostbare boekerij
is in 1580 verbrand: zij was d. oefenplaats
geweest v. geleerden als Wessel Gansvoort
en Rudolf Agricola. In 1851 heeft mr. De Haan
Hetteman a. d. prov. Groningen ten geschenke
gegeven een belangrijk handschrift In 40 folio
vellen perkament, bevattende de levensbeschrijving der eerste 28 abten v. deze abdij.
Dit handschrift wordt in 't prov. archief
bewaard.
Adular - steen is een edelgesteente v.
opaliseerend veldspaath, bestaande uit kiezel,
klei en potasch. Het heeft zijn naam ontleend
a. d. berggroep Adula in Grauwbunderland,
-en is 't eerst gevonden door een delfstofk. to
Milaan, pater Pini, in een bedding v. gneis,
die dat oord ten onrechte voor d. Mons
Adula der. Rom. hield. Later vond men het
ook in Tyrol, Frankrijk, Griekenland, Oostenrijk, Saksen, Zweden, Rusland, Groenland,
Noord-Amerika en op Ceylon. 't Ligt meest
_als tweeling- of drieling-kristal in niervormige holten. De kleur v. 't gesteente is
meestal melkachtig wit, naar 't gaze, given-,
geel-, rood- of bruinaohtige trekkende, met
een eigenaardigen parelmoer-glans on een
blauwachtigen weerschAjn. 't Is schelpachtig
v. breuk on gepolUst, vertoont het allerlei
fraaie kleurspelingen, die veranderen naar
mate 't licht er op van; 't welk moot worden
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toegeschreven a. d. buitengemeen fijne en
teedere, evenwijdig loopende spleetjes, dievoor 't oog onmerkbaar zijn. Als d. kleur v._
d. bewerkte steenen wit-, blauw- en groenachtig geschakeerd is, noemt men deze maansteenen, en als de kleurspelingen v. 't geelin 't roodachtige overgaan, zonnesteenen. 't
Gesteente wordt veelai tot ringen, armbanden en halssieraden verwerkt en somwijlen
met diamanten ingevat. Voor schitterend gekleurde stukken, ter grootte v. een boon wordt
15 a 20 gulden betaald. In 't algemeen zijn_
d. zonnesteenen hooger in prijs dan d. maan- •
steenen.
Advent (adventus, komst, toekomst) is bij,
d. Roomsch-Katholieken d. voorbereiding tot
't Kerstfeest. d. Vier achtereenvolgende zondagen, die 't Kerstfeest vooraigaan, worden
met d. naam v. 10, 2e, 3e en 4e advent in d.
almanak aangewezen. Bij d. Grieksche kerk
duurt d. advent 40 dagen, die op 14 Nov.
(tegelijk met 't kerkelijk jaar) aanvangt. d.
Eerste oorkonde v. 't roost dagteekent v. 't
jaar 524, toen d. kerkvergadering v. Lerida 't
trouwen verbood tuss. d. eersten adventdag
en Kerstmis. Men veronderstelt, dat paus
Gregorius d. Groote 't vieren der vier zondagen
heat ingevoerd.
Adverbium ('t) of bijwoord is een woord,
dat een omstandigheid v. 't werkwoord aanduidt, en ook d. beteekenis v. werkwoorden,,
bijvoegelijke naamwoorden en v. andere bijwoorden wijzigt. Bijwoorden worden niet verbogen. De meeste bijvoeg. naamw. kunnen als
bijwoorden gebruikt worden (doze hebben dus,
ook trappen v. vergelijking, bijv. A schreeuwt
hard, B harder, maar C 't hardst). Andere bijwoorden worden v. zelfst. of bijvoeg. naamw.
afgeleid door achtervoeging van een s (bijv.
slechts, steeds) ook wel vergezeld v. d. verklein-uitgang ken of je (bijv. zachtkens, zoetjes).
AdversariEt, heetten b. d. oude Rom. d.
boeken, waarin d. kooplieden on huisheeren
voorloopig d. ontvangsten en uitgaven schreven, dus een soort v. notitieboeken. Toen na .
d. middeneeuwen d. beoefening der klassieken herleefde, worden onder dozen titel meerdere boeken geschreven met aanteekeningen,
uittreksels on opmerkingen over taal, wijsbegeerte, geschiedenis on andere wetenschappen.
Ad vies is raad. Vaak stelt een regeeringslichaam een verzoek, een plan, een ontwerp.
in handen v. deskundigen om daarop to dienen v. considercttie en advies, d. w. z. om 't te
overwegen on daarop raced to geven. Een
adviesbrief is in d. wisselhandel 't bericht, dat
d. trekker a. d. betrokkene zendt, waarin staat
d. geldsom, d. betalingstijd, d. order (te wiens
name d. wissel is gesteld) on d. naam v. dengenen op wiens rekening d. betaalde som moot
worden gesteld. In ons vaderland wordt het
afzenden v. zulk een adviesbrief door d. wet
gekscht, in d. nabuurlanden niet. De adviesbrief maakt dat d. betrokkene zich kan voorbereiden tot d. betaling on is een waarborg
voor d. echtheid v. d. wissel.
Adviesjachte.n zijn kleine, snelzeilende
vaartuigen, die gedurende de Eng.
E oOrlogen_
.131) onze vloot in gebruik kwamen, om snel
berichten on bevelen over to brenen.
Advocaat (id. anwalt, Eng. barrister, Lat.
advocatus) noemt men hem, die tot hu i p v.
wideren geroepen wordt; een rechtsgeleerde,
the als verdediger der rechten en belangen
anderen optreedt. Men kent dien reeds bij d.
ouden. Bij d. Grieken, waar 't recht dikwerf
gesproken werd in d. volksvergaderingen,
waren d. advocaten tevens volksredeliaars.
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Bij d. Romeinen had in d. eersten tijd elk
plebejer onder d. senatoren een patronus, die
voor hem in rechten optrad. Nadat 't patronaatrecht verdwenen was, bleven enkele patriciers zich met d. behandeling v. rechtszaken
bezig houden. Zij werden alzoo causarum
pationi, wezenlijke advocaten. In Engeland,
Frankrijk, Noord-Amerika, Duitschland en ons
Vaderland heeft zich 't advocaat-wezen op
eigenaardige wijze ontwikkeld. Uitstekende
mannen uit dien stand oefenden een gewichtigen staatkundigen invloed, en veel voortreffelijke staatsmannen zijn uit deze rechtsgeleerden voortgekomen.
Wordt iemand in een proces gewikkeld, dan
kan hij zijn verdediging, d. handhaving v. zijn
recht in handen stellen v. een advocaat. In
bepaalde gevallen wordt door d. rechtbank a.
d. beklaagde een advocaat toegevoegd. 't Woord
advocaat zelf beduidt bfjgeroepene, hij wordt
dus te hulp geroepen. Hij moet daartoe de
wetten kennen, d. verklaringen tot dusverre a.
die wetten gegeven, en d. vormen, waaraan
d. behandeling der zaak gebonden is; hij moet
geheel doorgedrongen zijn in d. zaak v. zijn
client, weisprekend kunnen betoogen, schrander alle bewijsgronden ten bate v. zijn client
verzamelen en gevat d. kracht der bewijzen
v. d. tegenpartij te niet doen.
In Engeland was eerst d. rechtspleging in
handen der geestelijkheid. Openbaarheid, mondelinge rechtspleging en gezworenen waren
er v, d. tijd der Saksers af in gebruik. d.
Magna Charts bepaalde, dat d. common pleas,
of gewone rechtsgedingen, a. een bepaalde
plaats, nJ. te West-Minster-Hall, zouden beslecht worden. Van dien tijd af vormden
zich d. zoogen. inns of court, waar de rechtsgeleerden geregelde bijeenkomsten hielden, en
jonge lieden zich, onder hunne leiding, a. d.
beoefening der rechtsgeleerdheid wijdden. d.
Aanstaande rechtsgeleerde moet, in zulk een
vereeniging opgenomen, als leerling ingeschreven worden, gedurende vijf jaar ingeschreven
blijven, 60 maal ii dit tijdperk d. gemeenschappelijken maaltijd mede houden, om dan,
na 't afleggen v. eenige proeven v. bekwaamheid, voor d. bar (d. balie) te worden toegelaten. Wie a. een universiteit in d. rechten
heeft gestudeerd en d. graad v. magister of
baccalaureus heeft verkregen, heeft slechts een
leertijd v. drie jaar. Velen werken in dien tijd
nog onder special pleaders. d. Alzoo voor d. bar
toegelatene heat barrister. Hij moat vijf jaar
praktiseeren, ear hij door 't gerecht sergeant
at law kan worden gemaakt. Hij mag dan in
d. common pleas optreden, terwij1 hij ale barrister slechts voor d. courts of nisi prius plait.
Alle pleitende advocaten heeten in Engeland
attorneys, maar zij zijn, gelijk wij zagen, barristers of sergeants at lazy; ook zijn er sollicitors,
die bij 't gerechtshof v. d. kanselier, of v. d.
exchequer praktiseeren, en proctors, die zulks
doen bij d. geestelijke rechtbanken. Special
pleaders zijn zij,• die d. praktijk der gerechtshoven beoefenen, die a. d. attorneys d. bouwstoffen voor hunne pleidooien verschaffen, en
conveyancers heeten d. mannen, die zich hoofdzakelijk met 't opmaken der gerechtelijke oorkonden, contracten en testamenten bezig houden. Advocaten, met d. belangen v. d. Fiscus belast (onze zoogen. ri,jks-advocaten), zijn d. kings
sergeants of her Majesty's counsel learned in the
law. d: Eng. advocaten worden geacht (even als
bij d. oude Romeinen) hunne betrekking als
eerepost to vervullen. Zij hebben daarom geen
actie tot vordering v. hun salaris. Zij laten
zich daarom vooruitbetalen. — In Amerika
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werken jonge lieden drie jaar onder een ad
vocaat, en worden dan, op zijn voordracht,
door het gerechtshof tot d. praktijk toegelaten,
zonder dat hierbij strenge proeven v. bekwaamheid worden gevorderd. Zij hebben ook hier
geen actie voor hunne geldelijke belooning,
maar laten zich, in d. regal, vooruitbetalen en
bepalen dit bij contract. Zij kunnen ook voor
zekere som d. geheele zaak overnemen, of
een aandeel daarin erlangen. In Amerika is
men zeer gewoon, schriftelijke adviezen v. beroemde advocaten in to winners, ten einde
daardoor d. tegenpartij to ear te bewegen, om
tot minnelijke schikking over to gaan. Deze
gewoonte strekt natuurlijk zeer, om uitstekende rechtsgeleerden een grooten zedelijken_
invloed door 't geheele land to verschaffen.
In Frankrijk was d. advocatenstand reeds
vroeg hoog in achting. Advocaten werden niet
zelden laden v. 't parlement, on gaven in
moeilijke aangelegenheden advies. Bij elk parlement vormden d. daar praktiseerende advocaten een eigen genootschap, dat censuur of
opzicht over zijn laden hield. Jaarlijks gaf 't
een tableau des avocats aan 't parlement over,.
waarop d. namen stonden v. hen, die 't genootschap waardig keurde, om voor 't parlement to praktiseeren. Aan 't hoofd v. hun
vereeniging kozen zij een batonnier. Daze.
inrichting bestaat in Frankrijk thans nog,.
ofschoon d. rechtsgeleerde zijn rechtsk. opleiding a. d. collegien erlangt. Men onderscheidt.
in Frankrijk avow's en avocats; d. eersten behandelen d. loop v. 't proces, d. laatsten
zijn d. eigenlijke pleiters. d. Avoue moat 25
jaar oud zijn an 5 jaar gestudeerd hebben;
d. avocat moat licentiaat zijn, en wordt eerst.
na een oefeningstijd v. 3 jaar ter rolle inge-schreven.
In ons Vaderland wordt d. bevoegdheid om.
als adVocaat op to treden erlangd door 't bezit•
v. d. doctor-graad in d. beide rechten of in d..
rechtswetenschap a. een der academien. Daze;
graad geeft 't recht om zich Meester (Mr.) te ,
noem.Wizchadprktjwleni„
leggen d. eed af voor 't rechterlijk college,
waarvoor zij zullen optreden. Hun naam wordt
dan op een tableau gebracht, an gezamenlijk
vormen zij een lichaam, walks huishoudelijke
belangen a. een eigen bestuur, door d. laden der
orde to kiezen, en a. walks hoofd een deken
staat, worden opgedragen. Bij ons bestaat onderscheid tuss. advocaat en procureur ; d. eerste
is geroepen om naast zijn client diens zaak in
't gunstigste licht te stellen, d. laatste, die
voorheen geen doctor in d. rechten behoefde to
zijn, is d. gevolmachtigdep/aatsvervanger v. zijn
client. Sedert d. Wet v. 23 April 1879, waardoor ook d. procureurs d. graad v. dr. in d.
rechten of in d. rechtswetenschap rnoeten bezitten, vereenigen d. meeste advocaten d. beide
functien. d. Stand, der advocaten heeft ook bij
ons uitstekende mannen an groote rechtsgeleerden bezeten, zooals Hugo De Groot Cornelis Bijnkershoek, Noot, Voet, Ulrich Huber
an vele anderen.
't Is opmerkelijk, maar natuurlijk, dat dadr,
waar mondelinge rechtspleging en openbaarheid in d. behandeling der rechtszaken hearschen, d. advocatenstand tot 't hoogste aanzien
is opgeklommen en d. bekwaamste mannen
heeft opgeleverd. Wij zien dit in d. tegenstelling v. Duitschland tegen d. reeds genoemde
landen. Daar tech schijnt over 't algemeen bij
een schriftelijke en niet openbare behandeling
der rechtszaken, d. advocatenstand minder in
aanzien, en meer tot d. rang v. gerechtelijke
beambten an schrijvers te zijn afgedaald. In
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d. laatsten tijd wordt echter ook hier een
beteren weg betreden.
ontovankelfike heat in d.
. Adyton, d.
Grieksche tempels d. ruimte, die alleen door
d. priesters of aangewezen personen op bepaalde tijden betreden mocht worden. Vermaard is 't adyton in d, tempel v. Apollo to
Delphi, waar de drievoet boven een rotsspleet
stond, waarop d. pythia zich plaatste t om
in bedwelmden toestand d. orakels uit te
spreken.
Aeacus, zoon v. Zeus (Jupiter) en Aegina,
was koning v. Oenopia, welk eiland hij naar
zijn moeder Aegina noemde. Volgens d. fabel
herstelde Zeus, op zijn gebed, d. bevolking
v. 't eiland die door een pest omgekomen
was, door alle mieren in menschen te veranderen, welke daarom Myrmidonen genoemd
werden. Om zijn ail. tegen zeeroovers to beschermen, omringde hij 't met klippen. Hij
huwde met Endeis, die hem Telamon en Peleus
baarde. Aan hem werd, evenals a. Minos en
Rhadamantus, uit hoofde v. hun zucht voor
rechtvaardigheid, 't rechterltjk ambt over d.
afgestorvenen opgedragen.
Aeby (CHRISTOPH THEODOR), geb. 25 Febr.
1835 op een landgoed in d. Beneden-Elzas,
hoogleeraar in d. geneesk. eerst to Bazel,
daarna to Bern, schreef versch. verdienstelijke
anthropologische werken, o. a. „Die Schadelformen der Menschen and der Affen" (1867);
„Dar Bau des menschlichen KOrpers" (1868)
en „Ueber das Verhilltnisz der Microcephalie
zum Atavismus" (1878). Aeby overleed 11
Juli 1885.
Aediles waren bij d. 119meinen overheidspersonen, die 't opzicht over d. openbare
schouwspelen en gebouwen hadden, en a. wie
't beslissen v. geschillen over 't bouwen en
't bestuur over d. markten was toevertrouwd.
Eerst (493 v. C.) werden er twee zulke aediles
of bouwmeesters uit d. -Plebejers verkozen;
zij beschermden 't yolk tegen d. aanmatigingen der grondbezitters ; doch in 367 v. C. werden er nog twee uit d. patrici6rs bijgevoegd,
a. wie d. elpenbeenen magistraats-stoel vergund werd, en die aediles curu,les genoemd
werden, terwijl d. eersten slechts aediles pkbis
heetten. Julius Caesar voegde er naderhand
nog een derde soort btj , a. wie d. openbare
magaztjnen werden toevertrouwd.
_Aidon was d. dochter v. Pandareus, kon.
v. Rphese; zij had slechts eon zoon en Wilde
nit afgunst d. oudsten zoon v. hear schoonzuster Niobe, die veel kinderen had, ombrengen, maar doodde bij vergissing haar eigen
zoon. Zeus veranderderde haar in een nachtegaal, die nog steeds treurtonen doet hooren
over dit noodiot. Volgens een latere sage was
AgDON d. vrouw v. d. kunstenaar POLYTECHNIS.
lilt een twist tuss. dit echtpaar volgde een
reeks v. afschuwelijke misdaden, waaraan
Zeus een eind maakte door al de bedrUvers
in vogels (A.ItnoN in een nachtegaal, POLY.
- TECHNIS in eon specht) to veranderen.
Aeduers waren een machtige Gallische
volksstam tuss. d. Liger (Loire) on d. Arar
(Saone). Caesar sloot met hem een bondgenootschap. Hun hoofdstad was Bibracte Julia
(Autun).
Aegadische eilanden Ain een groep ail.
bij Cape di Baco, d. W.-punt v. 't ail. Sidili8. Zij
zijn vruchtbaar on gezond on worden bewoond
door 5500 menschen. Het grootste ail. heat
Favignana on ligt het dichtst bj d. kust. Hier
verloren in 241 v. C. d. Karthagers d. zeeslag.
die een eind a. d. eersten Pumschen oorlog
maakte.
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Aegeesche zee (Nieuw - Grieksch Agpri
Thelassa, Turksch Ak - Deniz) is een deel v. d.
Middell. zee tuss. 't Balkanschiereil. en Klein-

Azig. Zij is ten N. door d. Hellespont (str. der
Dardanellen) met d. Marmora-zee verbonden
en ten Z. door d. Z.-0. punt v. d. Peloponnesus
(Morea) en d. ail. Creta (Candia) en Rhodus
begrensd. Zij is v. 't N. n. 't Z. 670 KM. lang,
geraiddeld 300 KM. breed en zeer ongelijk v.
diepte, 't diepst beoosten Euboea, 400 M., in
d. Piraeus slechts 8 1/2 M., nabij d. meeste eil.
250 M. d. gust is vooral a. d. Westzijde door
een aantal golven met bergachtige stranden
diep ingesneden, en d. geheele zee is met
eilanden vervuld, die schoone landschappen,
vruchtbaren bodem en een heerlijk klimaat,
maar niet veel be woners hebben. Beoosten 't
oude Hellas (Livadi6) liggen d. twaalf Cycladen
(kring-eilanden) ; d. overigen heeten Sporaden
(verspreide eilanden).
Aegeus was koning v. Athene on wader
v. Theseus. Toen Theseus na 't ombrengen
v. d. Minotaurus, naar Athene terugkeerde,
vergat hij d. zwarte zeilen volgens afspraak
met witte te verwisselen, waarop Aegeus,
meenende dat zijn zoon was omgekomen, zich
v. een rots in d. zee stortte, die naar hem genoemd is.
Aegidius (Guilielmus), geb. to Wissekerke
in Zeeland, was een wiskundige, die in 1494
een boek schreef over d. hemellichamen. Volgens een bericht v. CA.RDANUS had hij ook
een soort v. planetarium vervaardigd.
Aegidius (PErnus), omstr. 1486 to Antwerpen geb. en 11 Nov. 1533 gest., was een goed
Lat. dichter, waaraan o. a. zijn: „Threnodia
in funus Maximiliani Caesaris" en pEpitaphia
et Epigrammata" (Antw. 1519) getuigen. Erasmus was zeer met hem bevriend en Thomas
Moms prijst hem in 't begin zijner „Utopia".
Aegidius de Colurnna, geb. to Rome (van
-hier zijn bijnaam ROMANUS), uit 't beroemde
geslacht v. Colonna, word Augustijner-monnik
en studeerde to Parijs onder Thomas v. Aquinas in d. philosophie on theologie. Wegens
zijn groote geleerdheid werd hij tot opvoeder
v. Filips d. Schoone, later kon. v. Frankrijk,
benoemd, en in die betrekking schreef hij zijn

werk „Da -regimine principum" libri 3. Hij
werd generaal zijner orde en aartsbisschop v.
Bourges, en stierf in 1316 als kardinaal to
Avignon. Aegidius volgde hoofdzakelijk d.
leerstellingen v. Ain leermeester on verdedigde
ze tegen d. aanvallen v. d. Franciskaan Willem
v. Lanarc to Oxford. Zijn schriften, v. welke
vele in handschrift voorhanden ztjn, zijn zeer
talrijk. Zij bestaan nit een commentaar op 't
eerste en tweede boek der sententiOn v. Lombardus en uitleggingen v. eenige boeken des
Bilbels, 't Onze Vader on verhandelingen v.
dogmatischen, ascetischen on zedekundig-wijsgeerigen inhoud.
Aegina (Turksch Aina) is een der Sporadische eil, in d. golf v. Aegina (oudtUds d. Saronische golf) niet ver v. Athene gelogen. 't Is
twee work. geogr. mjl. groot, heeft 6000 bewoners, een heed ll
k klimaat en vruchtbaren
bodem, maar dikes Is gebrek aan drinkwater.
In 't N.W. dicht If d. stad Aegina Ain d.
Indrukwekkende bouwvallen v. een tempel v.
Zeus Panhellenos. Aegina bereikte Ain hoogsten bloei kort voor d. oorlogen tegen d. Permi• then bloeiden er d. schoone kunsten;
d. scheepvaart ging die v. Athene to boven,
en d. bevolking klom tot een half millioen.
menschen. Onder Pericles werd het aan Athene
onderworpen, verdrukt en ontvolkt.
Aegineta (PAULu5), was een Grieksch ge-
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neesheer, die onder keizer Constantinus Pogonatus (663-635) leefde. HU had zUne opleiding
to Alexandriii ontvangen. HU heeft een werk
over d. geheelen omvang der geneeskunde
nagelaten, waarin veal oorspronkelijks wordt
gevonden. Vooral in d. heel- en verloskunde
had hij groote verdiensten, waarom d. Arabieren hem Al Kawabili (d. vroedmeester)
noemden.
Aeginetische kunst. In 1811 vereenigde
zich een gezelschap Eng. en Duits. kunstenaars
en kunstvrienden, om o. a. d. tempel v. d.
Panhellenischen Zeus op Aegina to onderzoaken en ten aanzien v. bouwkunst nauwkeurig
op to nemon. Doze tot een wetenschappelijk
oogmerk ondernomen opdelving ward beloond
door d. ontdekking v. verscheiden heerlijke,
onschatbare beeldwerken, die d. 0. en W.-top
v. dozen tempel versierd hadden. d. Kroonprins
v. Beieren kocht in 1812 v. d. ontdekkers doze
merkwaardige kunststukken, die zoowel leerrijk zijn voor d. kunst, uit hoofde hunner
getrouwe navolging der natuur, als voor d.
oudheidk., doordien zij over een zeer duister
tijdvak der kunstgeschiedenis licht verspreiden. d. Uitkomst der meer nauwkeurige bestudeering dozer kunststukken is geweest, dat
d. Aeginetische kunststijl V. d. Attischen onafhankelijk was, on een Egyptischen grondslag
had. Om een Quist denkbeeld v. d. oude kunst
to verkrUgen, moot men d. Egyptischen, oudAttischen, Aeginetischen on Tyrrheenschen
of Hetrurischen stijl v. elkander onderscheiden.
In 't begin is a. elke kunst hardheid en magerheid eigen, maar voor 't overige wijken
zij zeer v. elkander af, ofschoon in later tijd
terugwerking op elk. morkbaar is. Sinilis uit
Aegina was d. oudst bekende Aeginetische
kunstenaar, en Callon, die 590 j. v. C. leefde,
d. grootste m3ester. In d. tijd v. Phidias bloeiden nog Anaxagoras, Cimon on Glaucias. d. In
1811 gevonden en naar Munchen overgebrachte
stukken v. Aeginetische kunst, zijn 17 in getal,
die men in 4 klassen kan verdeelen : 10. geheel
rechtop staande, gekleede vrouwelUke beelden;
20. gaande of strUdende krUgslieden, 30. knielenden of boogschutters, en 40. liggenden of
gewonden. Het grootste beeld is v. Pallas, die
eon weinig boven d. gewone lengte is. In alle
deelen v. 't lichaam dozer beelden, 't hoofd
uitgezonderd, merkt men een nauwkeurige
navolging der natuur op, zonder eenig spoor
van 't ideale, maar met een bedriegelijk getrouwe nabootsing der beenderen on spieren.
Afgietsels dozer beelden zijn in 't museum v.
oudheden to Leiden.
Aegis is het door HEPHA.ESTOS (Vulcanus)
s schild v. Zeus (Jupiter), dat hij aan
la
Pal
Pallas (Minerva) ten geschenke gaf, die er het
hoofd v. Medusa op plaatste. In een liguurlijken
zin gebruikt men dit woord voor alle schutsweer.
Aegisthus. d. Geschiedenis v. dozen man
on zijn familie is een aaneenschakeling v. gruwelen en ongelukken uit d. heldentijd der
Grieken. ZUn vader was Thyestes, kon. v.
Argos, on zUn moeder Pelopea tevens zUn
zuster. Toen er namelijk tuns. Thyestes on
zip]. brooder Atreus hevige geschillen gerezen
waren, voorspelde 't orakel,dat daze niet
konden bijgelegd worden, dan indien Thyestes
bij zijn eigen dochter een zoon verwekte.
Thyestes heiligde echter zijn dochter Pelopea
a. Pallas; dock hij ontmoette haar in een
Bosch zonder haar te kennen, on bezwangerde
Naar. Een zwaard, dat hij daar achterliet, onttlekte a. Pelopea d. geweldenaar, en naderhand
a. Thyestes zUn zoon Aegisthus; want Atreus
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zond Aegisthus af, om Thyestes to dooden.
Het zwaard echter deed d. zoon door d. vader
herkennen, die nu, ziedende v. wraak, Atreus,
.met behulp v. zijn zoon, 't leven benam, diens
zonen Agamemnon en Menelaus verdreef, en
zich v. d. troon meester maakte. Agamemnon
en Menelaus heroverden, nadat d. tweede met
d. dochter v. Pindarus, kon. v. Sparta, gehuwd
was, Argos, dat Agamennon voor zich hield,
terwijl Menelaus zUn schoonvader in Sparta
opvolgde. Aegisthus verzoende zich met d.
zonen v. Atreus, maar toen doze tegen Troje
waren opgetrokken, leefde hij in overspel met
Clytemnestra, d. echtgenoot v. Agamennon,
on d. twee schuldigen doodden dozen ongelukkigen koning bij zijn terugkomst. Orestes,
Agamennons zoon, geholpen door zijn zuster
Electra, maakte, door beiden to dooden, eon.
einde a. dozen schandelijken handel. d. Rampen en gruwelen der Atriden hebben rijke
stof geleverd a. d. beste Grieksche treurspeldichters, bij v. a. Sophocles in zijn „Electra"
on a. Aeschylus in zijn „Agamemnon".
Aegius of Egio, rechtsgel. to Spoleto, in
1578 gest., heeft 't eerst d. „Bibliotheca" v.
Apollodorus (zie op dat woord) naar d. mss.
v. 't Vatikaan, to Rome in 1550 met een overzetting en geleerde aanteekeningen, in 't licht
gegeven.
Aegle hot in d. Gr. fabelleer d. schoonste
der najaden, bij wie HELIOS d. Chariton verwekto. Da 93e asteroide hoot ook Aegle.
Aegos Potamos (Geitenrivier) is een
rivier v. Thracie, beroemd door d. overwinning, die Lysander daar op 't leger en d.
vloot der Atheners behaalde, waarna hij door
d. inneming v. Athene (401 v. C.) een eind
maakte a. d. Peloponnesischen oorlog.
Aelianus, met d. bUn. d. krogskundige,
leefde omstr. 93 h 133 n. C. in Griekenland.
Hij heeft twee werken geschreven over d.
Gr. krijgskunst, die bij herhaling uitgegeven
on vertaald zUn. AELIANUS, met d. bijn. d. sophist,
ward omstr. 220 n. C. gab., leefde to Rome
en schreef in 't Gr. een werk v. 14 boeken
met historische aanteekeningen, uit oudere
schrijvers ontleend, en een work v. 17 boeken
over allerlei wetenswaardigheden uit 't dierenrijk. Gronovius heeft 't eerste werk uitgeg.
to Leiden in 1731 on 't tweede te London
in 1741.
Aelius (SEXTUS AEL. PAETUS), om zUn groote
rechtskennis door d. dichter Ennius Catus genoemd, leefde twee eeuwen v., Chr. Hij ward
in 201 aedilis curulis, in 199, met Flaminius
consul en in 195 censor. Beroemd is zUn werk
„Tripartita", eon der grondslagen v. 't Rom.
recht, ook wel 't rjus Aelianum" genoemd.
Aen2ilia Juliana, dochter v. Albrecht
Frederik, graaf v. Barby, ward 19 Aug. 1637
gab., huwde in 1665 met Albrecht Anton, graaf
v. Schwarzburg-Rudolstadt on stierf 2 Dec.
1706 ; zij heeft een menigte, sommigen meenen
wel 600, geestelijke gedichten vervaardigd,
waarvan vele in Saksische en Thilringsche
gezangboeken zijn opgenomen.
Aen2ilianus (cAnTs JuLms), in 253 n. Chr.
keizer v. 't Rom. rijk, was een Moor v. afkomst,
door d. Pretoriaansche lijfwacht ten troon geheven, maar na vier maanden vermoord. Er
zUn munten mat zUn naam en beeltenis.
Aemilius (A.NTomus) of Melia word 20
Dec. 1539, niet gelijk sommigen meenen to
Utrecht, maar to Aken gob., waar zUn vader,
Jan Melis, gelijk vroeger en later to Antwerpen, Rome on Hasselt a. d. Demer, handel
dreef. Reeds lang had d. vader d. Hervormde
leer beleden, toen hij daarom genoodzaakt
.
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werd, met zijne vrouw, Elizabeth v. Houbraeken en drie kinderen, Hasselt te verlaten,
en zich to .Dordrecht nederzette. Antonius
werd daar bij d. rector Adrianus Marcellus,
een ijverig beoefenaar der Gr. taal en dichtkunst, ter schole besteld en genoot later
't onderwijs v. Ger. Joh. Vossius. Antonius
noemde hem in d. Praef. ad Lect. voor zijn
Orationes zijn grooten leermeester, hield toen
een geleerde briefwisseling met hem en droeg
hem zijn Poemation de sententiis septem sapientum Graeciae op. Ook onderwees hem Joh.
Polyander a Kerckhove, predikant bij d. Waalsche gemeente te Dordrecht, die toen als professor bij d. school geplaatst was. In 1601
verliet Aemilius Dordrecht, om te Leiden
Scaliger, Baudius en Snellius te hooren. Daarna
beoefende hij 't Grieksch te Middelburg bij
David Paraeus, hoogl. in d. godgel.. en doorreisde vervolgens Frankrijk en Zwitserland.
Te Dordrecht wedergekeerd, werd hij in plaats
v. Vossius tot rector der Lat. school benoemd,
en was weldra als een der voornaamste letterkundigen in ons Vaderland geacht. Eindelijk
werd hij te Utrecht tot rector der Hieronymiaansche school en tot hoogl. in d. geschiedenis
a. d. pas gestichte hoogeschool aangesteld,
en overl. 12 Dec. 1660. Antonius Aemilius
moge geen eersten rang onder d. geleerden v.
zijn tijd innemen,. hij zou echter d. plaats v.
Vossius of v. Heinsius, hem door curatoren
der Leidsche hoogeschool aangeboden, niet
onwaardig bekleed hebben; hij toch was niet
minder dan zij in d. oude talen bedreven, en
had ook zijn hoofdwerk gemaakt v. d. kritiek
der Gr. en Lat. classici. Ook was hij buitengewoon ervaren in 't Oostersch, zoodat d.
Utrechtsche synode hem tot mede-herziener
v. d. Nederl. vert. des Ouden Verbonds benoemde. Als historicus stond hij, blijkens zijn
„Orationes, quarum pleraeque tractant argumentum politicum. Accedunt nonnulla ejusdem
in utraque lingua pogmata" (Traj. ad. Rhen.,
1651), die eerst afzonderlijk en later vereenigd
't licht zagen, zeer hoog, en zijn welsprekendhold werd algemeen geroemd. Zijn still was
kort, kernachtig, maar soms gelijk die v.
Tacitus, zijn model, stroef; zijn taal echt, zuiver klassiek. Hij was een vriend v. Desdartes,
en hield op hem een lijkrede. In zijn lijkrede
op zijn ambtgenoot Henricus Reuerus spreekt
hij tot lof v. dien wijsgeer en v. d. nieuwe
wijsbegeerte.
Aemilius (ROBERTI:JO, in 1660 to Oud-Beierland • geb., werd als predikant to Leiden in
1707 tot onderregent v. 't Staten-collegie benoemd; volgde in 1709 Hollebeek als regent
op en bekleedde dien post tot zijn dood in
1729. Men heeft v. hem eenige godgeleerde geschriften, o. a. „'s Weerelts onstandvastigheit"
(Leiden, 1709); „Sort ontwerp", waarvan in
1766 d. vijfde druk verscheen en „Licht der
waarheit" (175(), 3e dr.).
Aemilius .Paulus, zoon v. d. consul, die
in d. tweeden Punischen krijg btj Cannae sneuvelde, overwon in d. veldslag bij Pydna (168
v. Chr.) kon. Perseus v. Macedonie; hij bracht
zooveel bait v. dien tocht made, dat (I. Rom.
v. 't betalen v. belasting werden ontslagen,
en verkreeg daardoor d. toenaam v. Macedonicus. RV was d. vader .v. d. jongeren
Scipio Africanus (Zie o. d. art.).
Aeneae (nEnsious) werd in 1743 to Oldemarsum in Friesland geb_Hij. bezocht d. hoogeschool to Franeker, vertrok in 1767 naar Amsterdam, waar hij onderwijsin wis- on natuurk.
gat on werd in 1769 to Leiden tot meester der
vrije kunsten en doctor in d. wijsbeg. bevor-
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derd. Ofschoon er geen werken v. grooten
yang v. hem zijn, straalt zijn kennis en inzicht
door in zijn Beschrijving v. 't Scheprad" v.
Eckhard, „d. Molenwieken" v. v. Dijl, d. „Verklaring v. d. Noniuswijzer en 't Tellurium"
v. Adams en in zijn „Rekenboek voor d.
Maats. t. N. v. 't Alg" vervaardigd. In 1795.
werd hij naar Den Haag geroepen, waar hem.
met d. hoogl. v. Swinden werd opgedragen,
te Parijs op 't congres v. geleerden, over d.
eenheid v. maten en gewichten te onderhandelen. In d. laatste jaren zijns levens was hij
adviseur in wis-, natuur-, schei- en werktuigkunde, inspecteur der maten en gewichten en
lid v. 't comite-generaal der marine. Hij overl.
1 Nov. 1810.
Aeneas, een Trojaan, zoon v. Anchises
en Aphrodite (Venus), streed dapper in d. oorlog, die over d. schaking v. Helena tuss. d.
Trojanen en Grieken ontstond. Toen echter
Troje na tien jaar beleg door list a. d. Grieken
in handen viel en in brand gestoken werd,
redde Aeneas d. zijnen door d. vlucht. Hij
droeg zijn vader Anchises op d. schouders en
voerde zijn zoon Ascanius bij d. hand. Aeneas
zwierf lang in versch. landen, en vestigde zich
eindelijk a. d. W.-kust v. Itali6, waar hij door
Latinus, kon. der Aborigenen, wel ontvangen
werd en diens dochter huwde. d. Vlucht en
zwerftocht v. Aeneas heeft a. schilders en
dichters 't onderwerp geleverd voor schooner
tafereelen. Van d. eerste is 't beroemdst d.
schilderij v. Dominichino, „AENENAS, zijn vader
uit Troje dragende"; v. d. laatste het heldendicht v. Vergilius, AENEIS.
Aeneas van Gaza, een wijsgeer, die in
d. 5e eeuw leefde, behoorde tot d. nieuwplatonische school, wier beginselen hij niet
geheel verloochende, toen hij tot 't Christendom was overgegaan. Er bestaat v. hem behalve eenige brieven, een geschrift onder d.
titel v. „Theophrastus", dat tot onderwerp
heeft d. onsterfelijkheid der ziel, d. opstanding
des lichaams, d. engelen en d. daemonen,
waarin hij d. platonische wijsbeg. en 't Christendom met elk. in overeenstemming poogt
to brengen. Zoo vergelijkt hij d. logos v. Plato
met d. Zoon v. God, d. wereldziel met d. H.
Geest. 't Was hierbij blijkbaar zijn doel, om.
door zijn beroep op d. nog altijd vereerde uitspraken der Grieksche wijsgeeren, d. overgang
tot 't Christendom gemakkelijker en aannemelijker to maken. Zijn bovengen. werk is in
1560 to Zurich on in 1665 to Leipzig uitgegeven,
zijn brieven to Rome in 1499 en to Geneva
in 1606.
Aeneas Sylvius, Zie Pius II.
Aeneis heet 't beroemde heldendicht v..
d. Lat. dichter VERGILMS, behelzende d. lotgevallen v. d. Trojaanschen held AENEAS, op
zijn tocht naar Ralik, en voor dat hij daar 't
meuwe rijk, hem door d. godspraken toegezegd, gesticht had. Wij1 in d. geheelen mythischen tijd geen voorval zoo veel gerucht heeft
gomaakt, als d. Trojaansche oorlog, voornamelijk nadat die door d. zangen v. Homeros
vereeuwigd was, wekten ook d. lotgevallen
V. hen, die na d. ondergang v. Troje °vergebleven waren, zoo Trojanen als Grieken, algemeene belangstelling, en daarom werd ook
onderwerp v. d. Aeneis, ten gide v. Vergilius,
belangrijk geacht, bovenal door d. Romeinen,
omdat zij in d. held, door d. dichter gekozen, d._
stamvader v. hun _volk erkenden, on zijn lot-gevallen tevens d. grondslagen v. d. Romeinschen staat bevatten. d. Mooning v. sommige
geleerden, alsof dit dichtstuk geheel een zinspeling zou zijn, en dat met 't beeld v. Aeneas

3.EN.
persoon v. Augustus bedoeld word, wiens
heerschappij d. Dichter op deze wijze a. d.
lEtomeinen heeft willen aanprijzen, is door
anderen, genoegzaam wederlegd. Omdat d.
dood den Dichter belet heeft d. laatste hand
a. dit werk te leggen, zijn niet alle deelen er
van even nauwkeurig bewerkt, en algemeen
wordt a. d. eerste zes boeken grooter lof dan
a. d. la atste zes toegekend; waarvan gedeeltelijk ook d. onderwerpen, die in die laatste
boeken meestal uit oorlogen en gevechten
bestaan, die echter met groote kunst beschreven worden, de oorzaak kunnen wezen. Over
't geheel worden voor d. beste en volkomenste
boeken gehouden 't eerste, tweede, vierde,
zesde, zevende, achtste en twaalfde. Zie verder
't art. „VERGILIUS".
Aenesidemus was een Sceptisch wijsgeer,
waarschijnlijk een halve eeuw vOOr Chr. geb.
te Gnossus op Creta, en een leerling v. d.
Alexandrijnschen wijsgeer Heraclides. Hij
poogde te bewijzen, dat 't onmogelijk is, iets
met zekerheid te wezen. Aan hem worden
toegeschreven d. tien gronden v. twijfeling
der sceptici. Zijn ze niet v. hem, dan heeft hij
ze toch op d. volgende wijs geordend : 1°. Menschen en dieren ontvangen v. 't zelfde voorwerp verschillende indrukken; 't is dus onzeker, welke indruk met d. zaak wezenlijk overeenstemt. 2°. leder mensch ontvangt naar geJiang v. zijn ziels- of lichaamsgesteldheid v.
zelfde voorwerp een verschillenden indruk.
3°. d. Waarnemingen der zintuigen bijv. v. 't
oog en v. 't oor wijken v. elk. af, ja spreken
elk. tegen. 4°. Toevallige omstandigheden, zoohonger en gemoedsaa,ndoeningen v.
als
persoonlijken aard hebben invloed op d. wijs
V. voorstellen en gewaarworden. 5°. Onzeker
is d. gesteldheid der dingen in d. ruimte, omdat die zich anders v. verre voordoen dan v.
nab j. 6°. Al onze waarnemingen en gewaarwordingen zijn vermengd met vreemde bestanddeelen, niet afkomstig v. 't wezen der
dingen, maar uit d. eigenaardigen toestand v.
den waarnemer of v. bijzaken. 7°. d. Gewaarwordingen ondergaan door d. hoeveelheid der
-dingen en d. verhouding hunner bestanddeelen
wijziging. 8°. Wij stellen ons alles voor
op een betrekkelijke wijze in verband met ons
karakter, zoodat d. wijze v. voorstelling afhankelijk is v. d. persoon, die waarneemt.
90. 't Zeldzame treft ons anders en wordt anders door ons beoordeeld dan 't alledaagsche.
100. Onder d. menschen heerscht door oorsprong, opvoeding, zeden en lotgevallen groot
verschil, daarnaar regelen zich d. voorstellingen, die dus evenzeer moeten verschillen.
AENESIDEMIIS heeft vele geschriften nagelaten,
die alle verloren zijn gegaan. Zijn beroemdste
• eschrift heette IIUQQoVfwv 24yot. Wij kennen
't slechts uit een gebrekkig uittreksel v.
Photius. 't Bevatte hoogst waarschijnlijk 't
zoo belangrijk argument tegen 't beginsel der
oorzakelijkheid, dat door Sextus is medegedeeld. Belangrijk is dit argument, omdat 't
•door d. wijsgeer Hume later bearbeid is, en
.a. Im. Kant aanleiding heeft gegeven tot
zijn „Kritik der reinen Vernunft" waardoor
-d. wijsbegeerte een geheel andere richting dan
die v. vroegere dagen heeft verkregen.
Aeolicon of Aeolodicon is een muziekinstrument, door Schultz in Weenen 't eerst
samengesteld, bestaande uit een blaasbalg en
windlade, waarop een rij orgelpijpen is geplaatst. Doos op toetsen te drukken, kan-men
d. wind naar willekeur tot d. pijpen toelaten.
Eigendommelijke v. dit instrument bestaat
(echter in d. samenstelling der pijpen. Deze
,

-

,

,

77

AEO.
zijn zoogen. tongwerken met doorslaande tongen, die nauwkeurig bewerkt zijn ; daarenboven kan men d. drukking V. luchtstroom
regelen, zoodat zonder verandering in d. hoogte
der tonen d. sterkte v. 't geluid naar welgevallen door d. bespeler kan worden gewijzigd.
d. Tonen klinken gedurende een korten tijd
aangenaam, maar prikkelen op d. duur 't gehoor zoo sterk, dat zenuwachtige personen ze
niet kunnen verdragen.
Aeoliers waren een der vier hoofdstammen der Grieken, naar hunne opvatting af komelingen V. Aeolus, kleinz. v. Deukalion. Zij
bewoonden eerst d. Noordelijke en Westelijke
landschappen v. Hellas, vooral Acarnanie,
Aetolie en Boeoti6, later ook Achaie en Arcadia in d. Peloponnesus, maar worden veelal
door d. Doriors verdrongen, zoodat zij bij d.
zoogen. Dorische volksverhuizing (ruim 1000
v. C.) meer tot ontwikkeling kwamen in volkplantingen op d. N.-W.-kust V. Klein-Azie ter

hoogte v. d. eil. Lesbos en Tenedos. Daar
ontstonden op een oppervlakte v. 50 vk.
geogr. mijl. een dertigtal bloeiende steden met
Aeolisch-Boeotische bevolking, zooals CymO
(Kumae), Larissa, Cilla, Notium en Temnos.
Zij vormden een onderling verdedigingsverbond en bleven onafhankelijk tot CROESUS,
kon. v. Lydia, . ze onderwierp, waarna ze onder
Perzische heerschappij kwamen. d. Overwinningen v. Cimon verschaften hun wel een korte
bevrijding, maar bij d. vrede v. Antalcidas
(387 v. C.) kwamen zij onder Perzisch gezag
terug, en sedert deelden zij in 't lot dezer
monarchie. d. Aeoliers bleven op een lageren
trap v. ontwikkeling dan d. Ioniers en Doriers, hun dialect was ruw, arm aan woorden; alleen op Lesbos, dat zich in alle opzichten onderscheidde (daar bloeiden SAPPHO
en ALCAEUS), ontwikkelde zich 't Aeolisch tot
schrijftaal. d. Regeering en 't grondbezit was
in handers v. enkele aanzienlijke geslachten.
d. Aeoliers werden door d. Ioniers bespot,
omdat zij dom, grof zinnelijk en weinig ondernemend waren.
Aeoline is een door Marx uitgevonden
instrument tot onderzoek v. d. trillingen v.
gespannen vliezen. 't Bestaat uit een rechtstaanden cilinder v. glas, metaal of papier
v. omstr. 2 dM. middellijn en 3 dM. hoogte.
Over d. bovenste opening wordt een zeer dunne
plaat gomelastiek gespannen; v. onder is d.
cilinder, die op drie stelschroeven rust, open.
In d. as des cilinders is een buis v. _4 a 5
mM. middellijn, v. boven eenigszins wijder,
welke verwijding dicht onder 't vlies wordt
gebracht. Wordt nu door middel v. een blaasbalg een luchtstroom door d. buis tegen 't
vlies geleid, dan komt dit in een trillende beweging en 't brengt een geluid voort, dat
eenige overeenkomst met d. toon eener klarinet heeft. Wordt er op 't vlies, terwijl trilt,
fijn droog zand gestrooid, dan komt dit in beweging, en 't wordt v. d. plaatsen afgeworpen,
waar d. sterkste trilling is, en opgehoopt op
d. plaatsen, waar 't vlies niet of weinig trilt.
Het zand rangschikt zich dan in gekronkelde
lijnen, zoogen. knooplijnen.
Aeolipila (dampkogel) is een, reeds a. d.
Ouden bekend, kogel- of peervormig metalen,
gewoonlijk koperen vat, dat om een vertikale
spil gemakkelijk kan draaien. Rondom zijn
eenige horizontale buizen in gebracht, die a.
't eind gesloten zijn, clout a. d. z" de (alle a.
denzelfden kant) een opening hebben. Vult
men d. bol met water en wordt er vuur onder
aangebracht, dan ontsnapt d. stoom door d.
buisopeningen, zoodat door d. tegenstand v. d.
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dampkring d. aeolipila snel gaat draaien in
tegengestelde richting der openingen. Hoewel
wit bier ME
ben, waarbij d. stoom
rechtstreeks is 't in
d. prakttk niet bruikbaar. Meer auk dank a.
d. scheikundigen en d. arbeiders, die vooreen
kortentijd op een bepaald punt een sterke
hitte noodig hebben een andere aeolipilet of
blaaslamp. Daar is a. een ledig metalen vat
een pijp aangebracht (alles sterk en niet gesoldeerd maar gekionken), die zoo gebogen is,
dat d. opening juist voor 't hart komt der
Spiritus- of gasvlam, die er onder brandt. d.
Uitstroomende verhitte lucht blaast d. vlam als
een vurige tong op 't punt, waar d. arbeider
't op richt.
Aeolus is in d. fabelleer volgens sornmigen d. noon v. Zeus (Jupiter) en Alceste, en
volgens anderen v. Poseidon (Neptunus). Hij
was d. windgod, en hield op d. Liparische
eilanden zijn verblijf. Zijn naam is in vele
mythische verhalen betrokken, maar zoo verward, dat er geen geregeld verhaal v. zijn
lotgevallen is te geven. d. Zeevaarders geloolden, dat hij hun 't gebruik v. zeilen geleerd had, en d. kunst om d. richting v. d.
wind te voorspellen. Onder d. naam v. Aeolus
is ook nog bekend een luchtmolen, naar d.
uitvinder, Fidd's Aeolus genoemd, een werktuig, om de bedorven lucht uit een vertrek te
drijven en er versche in te brengen.
Aeolus-grotten of windgrotten zijn openingen in d. aarde of in d. hellingen v. Bergen, waaruit in d. zomer een koele luchtstroom
komt, maar in d. winter een tegengestelde
luchtstroom in d. opening dringt. Zulke grotten komen bijv. in Italig voor, o. a. bij Terni.
d. Ingang dezer grot wordt door een oude
poort gesloten, door welker reten en scheuren
d. wind met gedruisch naar buiten of naar
binnen dringt. d. Grot heeft verschillende
afdeelingen en op soramige nauwe plaatsen
is d. wind zoo sterk, dat d. fakkels worden
uitgebluscht. d. Bewoners der nabij.gelegen
landhuizen hebben een nuttig gebruik v. d.
koele lucht dezer grot gemaakt, door d. luchtstroom in buizen in hunne vertrekken te leiden. Een andere windgrot vindt men bij Eisenach. Omdat a. d. ingang dezer grot voortdurend 't gehuil v. d. wind gehoord wordt,
hielden bijgeloovigen d. mond dezer grot voor
d. ingang v. 't vagevuur, meenende 't angstgeschrei v. gefolterde zielen to vernemen. d.
Stad Roquefort in 't dep. Aveyron, ligt a. d.
N. afhellmg v. een groote, uit kalksteen bestaande bergvlakte. In d. holen v. dat gesteente
heerscht, mede ten gevolge v. luchtstroomen,
die uit d..kloven en scheuren komen, een zeer
lage temperatuur; deze holen zijn tot kelders
ingericht, waarin d. sedert eeuwen beroemde
Roquefortsche schapenkaas wordt gemaakt.
Ook in Azle, komen eenige windgrotten voor;
naar men zegt is d. grot. Uibeh zoo gevreesd,
dat karicianen, die in d. nabijheid komen,
stilhouden en hare leis niet voortzetten, voor
d. winden hebben opgehouden. Ofschoon 't
nauwkeurig onderzoek naar d. oorzaken der
luchtstroomen beneden d.oppervlakte v. d.
grond niet wel mogeltik. is, om d. xnenigte
scheuren en kanalen, waardoor d. lucht kan
dringen, is er echter niet sari te twijfelen, of
deze moeten in ongelijkheid v. verwarmmg
worden gezocht.
AeoluS-harp of windharp is een instrument, dat naar men meant door d. Jezulet
Athanasius . Kircher in de 17e eeuw uitgevonden maar later veel verbeterd is. Het bestaat
uit een langwerpig vierkant houten raam,
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waarop een dunne plank, (een. klankbodem)

ter versterking v. .'t geluid, is bevestigd. Aan
d. beide smaile einden zijn kammen, waarover darm-snaren zijn gespannen. Deze sna_ die een lengte van 6 k 10 d.M. kunnen
ren
builleas (zoogen. a-snaren), worden door schroeyen, als b ems vieol, op denzelfden toon gestemd. Wordt zulk een instrument a. een sterken luchtstroom blootgesteld„ Mpg. a. d. tocht
bij een open deur of venster, dan duet d. wind
d. snaren trillen en hoort men een aangename
reeks v. harmonische tonen, die naar mate v.
d. sterkte des winds in kracht toe- en ainemen. Behalve d. boven beschreven, heeft men
a. dit instrument nog andere vormen en afmetingen gegeven, o. a. die v. een halven
cilinder, waarbij d. snaren, evenwijdig a. d. as,
langs d. ronde zijde geplaatst. Meer samengesteld, maar heerlijk schoon v. effect is d.
windharp v. KAUFMANN te Dresden. Wij1 een
snaar in hare geheele lengte trillende,slechts
den toon kan voortbrengen, moet men, ter
verklaring der verschillende tonen aannemen, dat door een ongelijke drukking v. d.
luchtstroom op d. versch. deelen der snaren, deze ook bij evenmatige deelen in trilling kunnen worden gebracht, zoodat nu
eens d. beide helften, dan weder d. drie
derde gedeelten enz., elk voor zich trillen.
Op deze wijze worden d. toonverscheidenheden verklaard, welke bij een aeolus-harp to
hooren zijn.
Aequator (evenaar, evennachtslijn, liniel.
Door d. dagelijksche beweging der aarde ontstaan er op hare oppervlakte, twee belangrijke punten, n.l. d. uiteinden der denkbeeldige
as, om welke zij wentelt. Deze punten worden d. polen genoemd, en zij zijn met betrekking tot d. oppervlakte onveranderlijk. d.
Aequator der aarde is d. groote cirkel, die
rechthoekig op 't midden harer omwentelingsas staat, d. i. overal 90 graden v. d. polen
verwijderd. Deze cirkel deelt dus d. oppervlakte der aarde in twee gelijke deelen, een
Noordelijk en een Zuidelijk halfrond. Hij wordt
even als wile cirkels, in 360 gelijke deelen of
graden verdeeld. d. Omtrek is 5400 geogr. mijlen. Staat d. zon loodrecht boven d. evenaar
(op 20 of 21 Mrt en 22 of 23 Sept.) dan is over
d. geheele aarde dag en nacht even lang, v.
daar d. naam evennachtslijn (equinoctiaal); d.
naam line is een zeemansterm. Juist onder
d. evenaar liggen Sumatra, Borneo, Celebes,
d. Molukken, d. Amerik. republ. Ecuador, N.Brazili8 en Midden-Afrika.
Ten gevolge v. d. dagelijksche wenteling der
aarde schijnt het ons toe, alsof 't hemelgewelf
dagelijks om dezelfde as als de aarde maar
in tegengestelde richting wentelt. Denkt men
zich dus d. aard-as tot 't hemelgewelf verlengd, dan ontmoet zij ook dit aan twee tegenovergestelde punten, die d. polen des hemels
worden genoemd. d. Aequator des hemels is
d. groote cirkel, die rechthoekig staat op
't midden v. d. as om welke d. schijnbare
dagelijksche wenteling des hemels plaats heeft.
Deze cirkel staat dus mede overal op 90 graden
v. d. polen des hemels af. WiJl d. beide polen
der aarde en die des hemels, , in dezelfde
rechte gelegen z*jn, zal ook d. aequator
der aarde on v. d. hemel in 'tzelfde vlak
liggen. Stelt men zich dus voor, dat 't
vlak v. d. aequator der aarde zich tot a.
hemelgewelf uitstrekt, dan zal dit vlak met
d. aequator des hemels samenvalien. 't Hemelgewelf wordt door d. aequator in twee gelijke;
deelen, een N.- en een Z., verdeeld. d. Aequator
a. d. hemel is gemakkelijk to kennen door
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enkele sterren, diedaaen_ te mien Ara, bitF. d.
W. star in d. mid v. Orion, d. ster op d.
borst v. Antinous en 't watervat v. d. Waterman. Voorts kruist d. evenaar rechthoekig d.
meridiaan. Men heeft 't woord aequator nog
in twee andere beteekenissen in gebruik
genomen, en spreekt nog v. een magnetischen en v. een warmte-aequator der aarde.
d. Magnetische aequator der aarde is een
lijn, die men zich op d. oppervlakte voorstelt,
gaande door alle punten, waar d. voor- of
achteroverhelling eener vrij opgehangen magneetnaald = 0 is, d. waar deze naald een
waterpassen stand aanneemt. Deze lijn, zonder magnetische helling, of Aclinische lijn
valt niet met d. aequator der aarde samen,
maar doorsnijdt dien in twee nagenoeg tegenoverstaande punten, zoo, dat 't deel er van,
dat 't W.-halfrond ligt, ten Z. v. d. evenaar,
en dat in 't 0.-halfrond ligt, tem N. v. d.
evenaar is. Ten N. v. deze lijn heIt een
magneetnaald (die even als een balans is
opgehangen, een inclinatie-naald), met hare
naar 't N. gerichte pool, naar beneden. Wordt
deze naald echter ten Z. v. d. magnetischen
aequator gebracht, dan helt d. andere pool
benedenwaarts. Zie hierover verder het art.
magnetismus der aarde. d. Ligging v. d. magnetischen aequator is a. een langzame verandering onderworpen.
Warmte-aequator der aarde heeft men een
lijn genoemd, die door d. warmste punten v.
alle meridianen zou gaan, in d. verondersteler zich op elken meridiaan een punt
lingl
bevmdt, waar d. warmte 't grootst is. Latere
onderzoekingen hebben echter geleerd, dat
deze voorstelling niet juist is, maar dat er
zich op d. meeste meridianen twee punten
bevinden waar d. warmte 't grootst is, zoodat
die lijn zich meermalen in tweeen deelt en
ruimten insluit, binnen welke d. temperatuur
weder lager is. Deze schijnbare onregelmatigheid ontstaat uit d. ongelijke verdeeling v. 't
land en water op d. oppervlakte der aarde,
en d. daaruit volgende stroomen in d. dampkring en in d. zee.
Aequatoriaal is een sterrekundig werktuig, dat zoo is ingericht, dat men met d.
kijker, die er 't hoofdbestanddeel van is, d. dagelijksche beweging eener ster gemakkelijk
kan volgen. Tot dit einde is die kijker a. een
as verbonden, die evenwijdig is a. d. as der
aarde, en wordt 't werktuig door een uurwerk
omgewenteld met zulk een sneiheid, dat d.
kijker in 24 uur een rondgang doet.
Aequatoriale projectie, Zie Projectie.
Aequatoriaal-stroom heet d. beweging
des waters, die in d. Atlantischen, Indischen
en Stillen oceaan wordt waargenomen, voornamelijk tusschen d. keerkringen. d. Richting
is v. 't Oosten naar 't Westen, met een gemiddelde snellieid v. 8 k 9 geogr. mijlen in 't
etmaal. d. Oorzaak v. d. equatoriaalstroom is
d. aswenteling der aarde. Als een vast lichaam
voortbewogen wordt, deelt zich deze beweging
wel a. d. losse deelen (d. i. hier a. 't water
en d. dampkring) mode, maar niet zoo snel.
Trekt men bijv. een kuip met water snel
voorwaarts dan zal 't water zich a. d. achterzijde ophoopen, en dus naar achteren scliffnen
te gaan, ofschoon 't inderdaad alleen wat tangzanier voorwaarts gaat. Omdat d. aarde snel
v. 't W. door 't Z. naar 't O. draait, doet d.
dampkring en d. wereldzee dit ook, hloc
langzamer, zoodat 't schijnt of ze in tegengestelde richting stroomen (dus v. 't O. naar
't W.). Tusschen d. Keerkringen heerschen
daarom altijd Oostelijke winden en Oostelljke
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reestroomen. Tuss. cb KeerkTingen, onidat ellr
punt der oppervlakte daar - zooveel sneller
verplaatst wordt; immers een punt v. d.
evenaar legt in een uur 225 geogr. mijl af;
't geen onder d. 60n breedtegraad reeds vermindert tot 112 1!$ geogr. mij1 per uur. Zeer
wordt deze equatoriaalstroom gewijzigd door
d. koudwaterstroomen, die v. d. polen naar d.
tropen vloeien, en nog meer door d. gedaante,
V. 't vaste land en d. ligging der eilanden.
Bijv. tuss. de Soenda-eil. wordt d. stroom
door d. ondersch. straten geleid, om zich ten
W. v. Sumatra met kracht te doen gelden;
dan stuit hij ter hoogte v. Madagascar tegen
Afrika, een klein deel v. 't water vloeit N.waarts, maar 't grooter deel Z.-waarts om d.
Kaap d. Goede Hoop. Ten W. v. Afrika stroomt
't water weer met voile kracht, maar stuit bij
kaap Rocque tegen d. Oostpunt v. Z.-Amerika;
een deel v. 't water vloeit nu N.-waarts n. d.
golf -v. Mexico en wordt d. Golfstroom (zie dat
art.), 't andere deel vloeit om Z.-Amerika heen,
om zich in d. Grooten oceaan ten. W. v. Arne.
rika weder met kracht te doen gelden.
Aequinoctium, een Lat. woord, beteekent
d. tijd v. 't jaar, waarop dag en nacht even
lang, d. i. ieder 12 uur zijn.
Aequivalent (gelijkwaardig, v. 't Lat.
aequus = gelijk en valeo = ik ben waard)
iets, dat dezelfde waarde heeft als iets anders, waarvan d. waarde verondersteld wordt
bekend te zijn. Als NW. een belasting afgeschaft wordt, stelt d. minister v. financien,
tot aequivalent een andere belasting of d. ver.
hooging v. een bestaande belasting voor, opdat d. inkomsten v. d. staat dezelfde blijven.
Meer bepaald verstaat men in d. scheik. door
aequivalent (men bedoelt dan eigenlijk aequivalente hoeveelheden) d. hoeveelheid v. een
stof of v. een element die bij scheikundige
werking 't zelfde resultaat geeft als d. hoe.
veelheid v. een andere stof of v. een anderelement. d. Getallen, die aanwijzen, in welke,
verhouding enkelvoudige stoffen zich tot sa.
mengestelde laten verbinden, heeten aeguiva.
tente getallen. d. Stoffen verbinden zich
altijd in bepaalde gewichtsverhoudingen met,
elkander, zoo bijv. zeker aantal gewichtsdeelen_
zwavel met zeker aantal gewichtsdeelen kwik
(er ontstaat dan vermiljoen); maar ook met ,
zeker (echter een ander) aantal gewichtsdee.
len ijzer (er ontstaat dan zwavelijzer of gevulcaniseerd ijzer); wil men nu vermiljoen omzetten in zwavelijzer, dan moet men weten,
hoeveel gewichtsdeelen ijzer 't kwik moeten
vervangen, dit aantal heet 't aequivalentsgetal,
Men kent to dien opzichte d. volgende wet.
ten: 1°. Een hoeveelheid v. een stof A verbindt zich altijd met een standvastige (constante) hoeveelheid v. een stof B tot out
lichaam A B. 20. Als A verbindingen aangaat
met verschillende hoeveelheden v. B, dan zijn
deze hoeveelheden altijd veelvouden v. d. eerste hoeveelheid, d. w. z. A zal zich kunnen
verbinden met 2B 3B enz., maar niet met
bijv. 2 1/4 B of 3% C. 3°. d. Gewichtshoeveelheden der grondstoffen, die zich tot een lichaam
verbinden, zijn onderling evenredig, d. w. z._
als een bepaalde gewichtshoeveelheid - van A
zich verbindt met 2 gewichtshoev. v. B en 3,
gewichtshoev. v. C dan zal ook elke" andere
stof, die verbindingen aangaat met B en C ,
dit doen in d. verhouding v. 2B en 3 C, of ook
als B zich met C verbmdt zal dit in d. verhouding zijn v. 2:3. Er is nauwketrig berekend, hoeveel gewichts-eenheden v. onder.
scheiden grondstoffen noOdig zijn om zich met
bjjv. 100 gewichts-eenheden zuurstof to von_
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binden. Zoo verbinden zich met 100 gew.-deelen zuurstof 350 gew.-deelen ijzer tot ijzeroxyde (roest) maar ook met 75 gew.-deelen
kool tot kool-oxyde, en nu kan men daaruit
afleiden, dat ook in andere gevallen 350 gew.deelen ijzer zich met 75 gew.-deelen kool zullen verbinden.
Aera, is 't tijdstip, waarmede een tijdrekening aanvangt, of ook wel die tijdrekening
zelve. d. Aera bij d. Rom. was d. grondlegging
v. Rome, d. w. z. zij begonnen v. dien tijd af
hunne jaartelling. Vele aeras der oudheid
nemen een aanvang met d. schepping der
wereld. Onze aera is d. geboorte v. Christus.
d. Mohammedaansche is d. Hedsjra, d. vlucht
v. Mohammed uit Mekka n. Medina (622 n. C.).
In Frankrijk ward in 1793 een tijdrekening,
die v. d. stichting der republiek op 22 Sept.
begon, ingevoerd; doch reeds met d. aanvang
v. 1806 weder afgeschaft. d. Gewoonte onder
d. Europeesche Christenen om v. d. gab. v.
Christus af to rekenen, heeft slechts langzaam
veld gewonnen. Eerst in 525 vinden wij een
bepaling v. DYONISIIIS d. Kleine, abt to Rome,
waarbij als geboortejaar v. Jezus vastgesteld
wordt 't jaar 754 v. d. stichting v. Rome, d.
aanv. v. 't jaar op 1 Januari en 't Kerstfeest
op 25 December. Eerst in 1691 is door paus
Innocentius XII d. aanvang v. 't jaar op 1
Jan. voor goad aangenomen.
Aorides of luchtbloemen behooren tot
d. standelkruiden (orchideen), groeien in vochtige schaduwrijke wouden v. d. heete luchtstreek op d. schors v. oude boomers. Zij worden bij ons in warme kassen gekweekt om
d. fraai gekleurde en welriekende bloemen.
Aerius, een presbyter to Sebaste, verwekte
in 360 een scheuring in d. kerk, doordat hij
't onderscheid tuss. een bisschop en een presbyter, 't vasten,'t bidden voor afgestorvenen
en d. toen gebruikelijke paaschmaaltijden verwierp. In d. 16e eeuw werden daarom d. Protestanten wel eens Aerianen genoemd.
Agro - boinn2en of lucht - torpedo's zijn
luchtballons, die belast zijn met een ontplofbare lading, die d. vijand boven eon belegerde stad kan doen nedervallen, om daar
een ontzettende vemieling aan to richten.
Proeven daartoe in 1849, door d. Oostenrijkers
tegen 't belegerde Venetia genomen, mislukten; maar than kan een luchtreiziger zulk
een lucht-torpedo, d. i. een metalen kist, met
dynamiet gevuld, op .sleeptouw meenemen, op
't geschikte oogenblik door een electrische
geleiding loslaten, zoodat die nederkomende
ontploft.
Aerodynamics is d. leer v. d. beweging
der lucht.
Aerolainoscoop is een toestel, door prof.
Buys Ballot bedacht, om a. d. zeelieden op
grooten afstand meteorologische waarnemingen mode to doelen. Op een hoogen paal is
eon roode dwarsbalk, die naar 't N. en eon
witte dwarsbalk, die naar 't Z. wijst aangebracht. Zijn d. balken toaterpas, dan verwacht
men geen storm, maar verwacht men on' tuimig weder, dan wordt het uiteinde v. d. balk,
a. welks zijde d. bui dreigt, hoog on hooger
opgetrokken, naarmate men vermoedt dat d.
storm heviger zal zijn.
Airolithen of luchtsteenen worden ook
wel meteoorsteenen genoemd. Men vindt in
d. schriften der Ouden en in versch. latere
kronieken meermalen melding gemaakt v.
steenen, die uit d. hemel gevallen zijn. d.
Waarheid dozer verhalen is lang door d. natuurk. in twijfel getrokken; doch 't is bewezen
dat er nu en dan lichamen op d. aarde vallen,
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die vroeger niet tot haar behoorden. Zoo wordt
er in 't museum to Rio Janeiro een meteoor
bewaard v. ruim 5000 KG., die in 1784 bij d.
oever v. d. Vendego is neergekomen.
De verschijnselen, die het nedervallen v.
aerolithen vergezellen, zijn zeer verschillend.
d. Samenhang der meteoren met d. vuurbollen
on v. daze weder met d. zoogen. vallende of
verschietende sterren is to innig, om daze
verschijnselen v. elk. to scheiden. d. Vallende
sterren bewegen zich bij een heldere lucht,
als lichtende, naar sterren gelijkende, stippen
met groote snelheid, nu eens volgens schijnbaar rechte lijnen, clan weder langs min of
meer kromme of slangvormige banen en verdwijnen weder plotseling. Volgens gelijktijdige
waamemingen, op twee plaatsen op dezelfde
vallende star gedaan, heeft men berekend,
dat 't begin of einde der baan die zij doorliepen, op een hoogte v. 4 tot 35 en meer
geogr. mijlen, boven d. aard-oppervlakte was,
on d. snelheid v. 4% tot 9 geogr. mijlen in
den seconde bedroeg. d. Glans waarmede zij
zich vertoonen, is zeer onderscheiden, sommige doen zich voor als sterren der derde
tot d. zesde grootte, andere weder vertoonen
een glans als d. planeet Jupiter of Venus; er
zijn er wel gezien met een glans en grootte,
welke die der maan nabijkomt, zoodat zij
zelfs bij dag zichtbaar waren. d. Meeste laten
op hun weg een lichtende streep of een reeks
v. vonken achter, die nu eens 'anger, dan
eens korter blijven lichten. Als d. schijnbare
middellijn aanmerkelijk is, worden daze lichamen vuurbollen genoemd, zonder dat men
echter eenige grens tusschen beide verschijnselen kan aangeven, welke d. natuur of d.
waarneming a. d. hand geeft. Dikmaals hebben
zich beide in grooten getale gelijktijdig vertoond. 't Is echter mogelijk, dat daze lichamen
v. versch. aard zijn. d. Samenhang tuss. 't
vallen v. aerolithen en d. verschijning v.
groote glanzende vuurbollen, zelfs dat d. eerste
uit d. laatste ontstaan en somtijds 6 4 7 d.M.
diep in d. aarde dringen, is door vele goad
waargenomen gevallen bewezen; bijv. door
het vallen v. aerolithen to Barbotan in 't
dep. des Landes (24 Juli 1790), to Siena (16
Juni 1794), to Weston in Connecticut (14 Dec.
1807) to Aubenas in 't dep. de l'Ardeche
Juni
uni 1821). Somtijds vallen er ook aerolithen uit een kleine zeer donkere wolk,
die zich bij een helderen home! vormt, met
een geluid gepaard gaande, dat naar verwijderde kanonschoten geltikt. Somtijds worden aldus over geheele streken, uit zulk een
voorttrekkende wOlk, duizenden stukken steep
v. ongelijke grootte, doch v. denzelfden aard
verspreid. Zoo vielen er op 26 April 1803 bij
Aigle in Norman_ dig 2000 4 3000 steenen op
een vlakte v. 2'12 vk. geogr. mijl uit een donkere wolk. Somtijds vallen zij bij helderen
hemel, zonder dat er eon wolk wordt waargenomen.
Het uitwendig voorkomen der aerolithen
vertoont, even als hun scheikundige samenstelling, zekere overeenkomst. d. Vorm is
veelal onregelmatig met afgeronde hoeken on
kanten; d. oppervlakte als verglaasd, veelal
als pek glanzend, even alsof zij uit 't vuur
kwamen; en werkelijk heeft men er terstond
na hunnen val opgenomen, die nog warm
waren. Onder d. bestanddeelen der aerolithen
komen er geen voor, die ook niet in andere
stollen op aarde bekend zUn; zij bevatten nl.
ijzer, nikkel, kobalt, naangaan, chromium,
koper, arsenicum, tin, potassium, soda, zwavel, phosphor en kool. d. Verhouding, waarin
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doze bestanddeelen echter tot elkander staan,
is zeer afwisselend, en sommige dozer bestanddeelen ontbreken in eenige aerolithen
geheel. Zoo heeft men bijv. m.assa's gevonden,
die klaarblijkelijk v. meteorischen oorsprong
zijn en die voor 96 pct. uit ijzer besta,an,
terwij1 andere nauwelijks 2 pct. ijzer bevatten. Van daar dat 't s. gew. v. deze lichamen zeer v. elk. afwijkt, bedragende dit v.
1,9 tot 4,3, dat des waters als eenheid aangenomen.
Ofschoon wij dus in enkele opzichten aangaande d. aard en d. gesteldheid der aerolithen meer dan v. eenig lichaam, dat in d.
hemelruimte is, weten, is onze kennis omtr.
ontstaan en d. loop dezer lichamen nog zeer
gering. Indien men echter d. verschijnselen
nagaat, die 't nedervallen der meteoorsteenen
veelal vergezellen, de verbazende snelheid in
aanmerking neemt, waarmede zij zich bewegen en welke met die der aarde in hare baan
kan worden vergeleken, en acht slaat op d.
scheikundige samenstelling, waarvan wij in
bijna geen rotssoort of mineraal d. wedergade
vinden, dan zijn wij gerechtigd aan to nemen,
dat d. aerolithen lichamen zijn, die niet tot
d. aarde behooren, maar dat zij in d. hemelruimte naar d. wetted der aantrekkingskracht
in kegelsneden om d. zon loopen of als ons
gansche Zonnestelsel zich in 't wereldruim
beweegt, op hun we door dien v. onze aarde
worden gesneden. Wanneer zulke massa's in
Karen loop d. aarde ontmoeten en door haar
worden aangetrokken, zullen zij, onder ontwikkeling v. d. vroeger vermelde verschijnselen, lichtend kunnen worden en op d. aarde
vallen. „Welke natuur- en scheik. krachten
er echter bij deze verschijnselen werkzaam
zijn; en of d. deeltjes, die d. dichte massa v.
aerolith vormen, oorspronkelijk, even als bij
d, kometen, dampvormig v. elkander verwijderd liggen, en zich eerst dan wanneer zij
voor ons zichtbaar worden, binnen d. lichtenden vuurbol samentrekken ; wat er in d. zwarte
wolk gebeurt, waarin 't minuten achtereen
dondert, eer d. steenen op aarde vallen,. en
of ook uit d. kleinere vallende sterren lets
vasts of eenig ijzer of nikkel bevattende meteoorstof nedervalt, — is tot nag toe in duisternis gehuld."
Vroeger was men d. meaning toegedaan, dat
d. aerolithen uit d. vulkanen of uit ophoopingen v. stollen in d. dampkring voortkwamen;
maar 't verschipsel der vallende sterren, Ofschoon op menigen helderen avond waar to
nemen, is periodiek: op bepaalde tijden des
jaars is 't veel menigvuldiger dan op andere.
Vooral onderscheiden zich d. nachten v. 11 t.
14 Nov, d. tweede week v. Aug., d. 20 a 26
April, 't midden v. Oct, d. 6 en 7 Dec., d. 2
Jan. on 't einde v. Febr. 't Schijnt, dat d. aarde
op die Alden d. banen v. groepeh v. kleine
hemellichamen doorklieft, en dat deze zich
dan, hetzij als kleine verschietende sterren,
hetzij als vuurbollen a. ons vertoonen, on
eerst dan een vorming v. aerolithen plants
kan hebben. als zij in d. dampkring der aarde
treden. Zooveel is althans zeker, dat indien
er aerolithen uit zulk een kleine zwarte wolk
nedervallen, als waarvan boven is gesproken,
en er vooraf uit deze zich eenig geluid doet
vernemen, deze binnen d. grenzen v. d. dampkring moat gelegen zjjn ; want waren zij daarbuiten, dan zou 't geluid niet tot ons kunnen
komen, will het door middel der lucht tot ons
moot worden overgebracbt.
Aerometrie. Letterltjk beteek. dit woord
luchtmeetkunst; dus d. leer v. d. samenstelI.
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ling 't evenwicht on beweging der lucht, Zie

Lucht.
AOronaut= Luchtschipper is demand, die

met eon luchtballon tochten doet.
Aeronautiek = Luchtscheepva.art is d.
kunst om met eon luchtballon to reizen, Zie

Luchtballon.
Aerophoo.n heat eon door

EDISON uitgedacht toestel, waarmede d. menschenstem eon
draagwijdte verkrijgt v. 6 a 9 K.M. Voor eon
horizontale orgelpijp is eon telephonischphonografische plant; spreekt men tegen die
plaat, dan worden d. trillingen met eon blaasbalg door d. orgelpijp tot gen.oemden afstand
waarneembam voortgedreven.
Aerostatica, is d. leer v. 't evenwicht
der lucht.
Aerostatische pers of luchtdru.kpers
V. ROMERSHAUSEN is eon toestel om snel sterke
extracten (aftreksels) to verkrtjgen. In eon v.
boven open cilinder zijn twee bodems, beide
met zeer veel fijne gaatjes. Tuss. deze bodems
worden d. poeders en kruiden gelegd en boven
in wordt water, wijngeest of een andere vlbeistof gegoten. Wordt nu uit 't benedendeel v.
d. cilinder d. lucht gepompt, dan wordt door
d. drukking v. d. dampkring 't vocht met
kracht door d. extractstof on d. ondersten
bodem gedreven.
Aerugo (Spaansch groan, Viride aeris) is
basisch azijnzuur koperoxyde, dat veeltijds
door deelen der bewerktuigde stollen, waaruit
d. azijn verkregen ward, verontreinigd is.
Aern teo nobilis noemt men d. groenblauwen
aa lag, die door d. working v. dampkringslucht on vochtigheid op oude bronzen voorwerpen ontstaat; doze bestaat gewoonlijk uit
basisch koolzuur, koperoxyde on zwavelkoper
on wordt ook d. echte Patina genoemd. Men
kan dozen aanslag, die zich gewoonlijk slechts
na zeer langen tijd vormt, op nieuw brons
doen ontstaan, door 't met eon oplossing v.
1 deel sal ammoniak (chloor ammonium),
deel zuringzout (dubbel zuringzure kali) in 108
din azijn, of met een verdunde oplossing v.
salpeterzuur koperoxyde, waarbij een wen:Lig
salammoniak of wij is, (dubbel wijnsteenzure kali) gevoegd s, met zacht leder v. tijd
t. tijd in to wrijven.
Aeschines was, volgens zijn grooten tegenstander DEMOSTHENES, uit een slaaf on een
Bacchante geboren, eerst knecht op een kinderschool, vervolgens b j d. Raad v. Vijfhonderden een der klerken, die zoo slecht betaald warden, dat men hen voor een paar
zilverlingen kon omkoopen, en naderhand tooneelspeler; doch dit bencht komt v. een persoonlijken vijand. Aeschines was ongetwjjfeld
eon groot redenaar. Demosthenes erkent zelf
zijn fraaie en welluidende stem, zoodat hij,
althans wat d. weisprekendheid betreft, waardig naast Demosthenes staat. Ook roeint
Demosthenes zijn edele gestalte, door hem
een fraai standbeeld to noemen. Philippus V.
Macedonia meende in Aeschines een geschikt
werktuig to zien voor zijn plannen tegen d.
vrijheid der Grieken, on won hem vow* zijne
party. Demosthenes, d. vurige tjveraar tegen
Philippus, beschuldigde Aeschines v. landverraad, on nadat Demosthenes hem door an
beroemde redevoering „pro Corona" overwonnen had, ging hij naar Rhodus in ballingschap on vervolgens naar Samos, waar hij
(314 v. C.) in d. ouderdorn v. 75 jaar overleed.
Er zijn drie zijner redevoeringen over, die
hem als een bekwaam redenaar doen kennen,
on meermalen, bijv. met die v. Demosthenes,
door Aldus (Ven., 1513), door Renke (Leipz.,
6
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1770) en door G. H. Schaefer (Leipz., 1814) zijn
in 't licht gegeven.
Behalve deze Aeschines zijn er nog anderen v. dien naam bekend, o. a. d. wtjsgeer
Aeschines, zoon v. d. vleeschhouwer Charinus, to Athene. Hij was leerling v. Socrates
en deed zijn meester door uitstekende deugden eer aan. Ten onrechte werd v. hem verhaald, dat hij eenige samenspraken, door Socrates geschreven, voor d. zijne zou uitgegeyen hebben. Er bestonden er zeven v. zijne
hand, die echter verloren gegaan zijn. d. Wijsgeer Aeschines heeft eenigen tijd aan 't hof
v. kon. Dionysius op Sicilie geleefd, doch was
zeer arm.
Aeschylus, d. grondlegger v. 't Grieksche
treurspel en tijdgenoot v. Pindarus, was een
zoon v. Euphorion en 525 v. C. uit een aanzienlijk Atheensch geslacht geb. Hij nam deel
a. d. slag bij Marathon, bij Salamis (dien hij
in zijn treurspel „de Perzen" voortreffelijk
beschreef), en bij Plataea. Zijn geest werd door
d . groote daden, die hij zelf bijwoonde, hoog
gestemd. Volgens sommigen was hij v. emstigen, somberen aard, verachtte hij d. genoegens v. d. disch en ijdele vermaken, was
zijn groote ziel vol oprechtheid en was hij d.
leer v. d. ernstigen en edelen Pythagoras toegedaan. Anderen beweren, dat hij overgegeven
was a. d. wijn, en dat hij zijne beste stukken
maakte, wanneer hij hierdoor was opgewonden, weshalve Sophocles v. hem zou gezegd
hebben, dat al maakte hij goede stukken, hij
het dan deed zonder 't to weten. Twijfelachtig
zijn ook d. berichten aangaande d. redenen,
waarom hij Athene verliet, en zich met der
woon naar Italie begaf, 'tgeen sommigen toeschrijven a. d. split over 't afkeuren en vallen
v. een zijner stukken,. anderen a. verontwaardiging over d. overwmning, die Sophocles in
een dichterlijken wedstrijd op hem behaalde.
Hij stierf 456 v. C. op Sicilie. Aeschylus heel t
een groot aantal treurspelen, volgens sommigen wel 70 a 90, vervaardigd, waarvan
slechts 7 tot ons gekomen zijn; maar deze
hebben d. grootsten lof bij tijdgenoot en nageslacht weggedragen. Door in zijn stukken
een tweeden tooneelspeler naast d. eersten to
plaatsen is hij d. schepper v. d. dramatischen
dialoog, maar zijne pogzij is nog altijd meer
episch dan dramatisch. Zijne stukken stollen
d. strijd voor tuss. d. vrijheid v. d. mensch
en 't onvermijdelijk noodlot; niet d. natuurkrachten of d. loop der omstandigheden maar
d. ondoorgrondelijke wil der goden doet d.
mensch zwichten. Ook is bij Aeschylus 't
streven steeds kenbaar om d. vaderlandsliefde
bij zijn landgenooten op to wekken. Drie v.
mine ons overgebleven tragoedi6n vormen
een trilogie: Agamemnon, d. Ch,oephoren en d.
Eumeniden. 't Eerste schetst d. moord op Agamemnon, doorClytemnestra en Aegisthus ; 't
tweede d. wraa door Agamemnons zoon
Orestes op zijn schuldige moeder genomen
't derde d. wroeging v. Orestes, omdat hij
zijne moeder gedood heeft. Ook andere stukken, Mina zeker d. Prometheus, schijnen tot
zulke trilogies behoord to hebben. Hij verwekt
bewondering of verplet door schrik on verhazing; zeldzamer doet hij zachte aandoeningen, deernis en medegevoel ontwaken. Zijn
karakters zijn grootsch en heldhaftig, doch
zijne taal is vaak door ongewone woorden of
woordvoeging duister.
Na d. midden-eeuwen hebben Aldus, Turnebus, Vetori, Cantor, Stanley, Corn. De Paw
den tekst dezer treurspelen tracliten to herstollen, verbeteren en toelichten, maar eon der
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kundigste Hellenisten v. Duitschland, Schutz,
bezorgde v. 1792 t. 1821 to Halle in 5 dln. d.
beste uitgaaf der werken v. Aeschylus. Brunck,,
Hermann, Wolf, Bathe en Blonfield hebben
verschillende tragoedien in 't licht gegeven,.
Le Franc de Pompignan (Paris, 1770) La Porte
du Theil (Paris, 1794) bezorgden Fransche;
U. J. Schoemann en Rudolph Kopisch Duitsche overzettingen. Is. Da Costa bracht d.
„Perzen" en d. Prometheus" (Amst. 1816,.
1820) in Nederland the verzen over. Ook Limburg Brouwer ( Over de zedelijke schoonheid
der poezie van Eschylus", Amst. 1827) heeft
zich omtrent dezen dichter verdienstelijk gemaakt.
Aesculapius (Gr. Asklepios) was, volgens
d. fabelleer, een zoon v. Apollo en Coronis.
d. Centaur Chiron, in wiens hol hij werd opgevoed, onderwees hem inzonderheid in d.
kruidkunde, waarin hij, gelijk ook in d. heelkunde, zeer groote vorderingen maakte, en
daardoor d. weldoener der menschen en 't
hoofd der geneesheeren werd. Volgens d. labelleer bracht hij meermalen dooden in 't levee
terug, waarover Pluto hem bij Zeus aanklaagde, die hem hierom met zijn bliksem
doodde. Er waren to zijner eer tempels en
altaren, gewoonlijk in heilige bosschen of op
bergen, dicht bij bronnen v. heldere, misschien
minerals wateren. Epidaurus was 't hoofdpunt v. dezen dienst en Aesculapius' beeld, daar
in d. tempel, was door Thrasymedes uit ivoor
en goud vervaardigd. d. God zat op een troop,
met een staf in d. hand, waarom zich een
slang kronkelde; d. andere hand drukte op
d. kop eener slang en aan zijn voeten lag een
hond als teeken der waakzaamheid. d. Slang
was voomamelijk zijn symbool en d. dienst
in zijn tempels schijnt min of meer v. Oosterschen oorsprong. Volgens Homeros had
Aesculapius twee zonen, Machaon en Podalirius, die d. geneesheeren v. 't Grieksche leger waren en v. wie d. Asklepiaden afstammen. (Zie dat art.) Als zijn dochters worden
vermeld Hygiaea, de godin der gezondheid,
Panacea en Aegle.
Aesopus was een beroemd Grieksch fabeldichter, die to Coticum, in Phrygie, geb. werd
en ten tijde v. Solon en d. zeven Grieksche
dus omstr. 600 j. v. C. leefde. Hij was
een slavenzoon, doch zijn schranderheid, vernuft en oordeel verschaften hem d. vrijheid.
Zijn geschiedenis is over 't algemeen twijfelac-htig. Zijn fabelen stonden bij d. Grieken in
groot aanzien on zijn, na vijf-en-twintig eeuwen,
nog geliefd bij alle beschaafde volken. d. Beste
uitgaven zijner fabelen zijn die v. J. Chr. Gott.
Ernesti (Leipz. 1781); Fr. de Furia (Florence,
1800); J. G. Schneider (Breslau, 1811), maar
vooral v. Coray (Paris, 1810).
Aesthetie.k. Doze eenigszins onjuiste benaming wordt a. d. wetenschap v. 't schoone
gegeven, die een deel der wijsbegeerte uitmaakt. d. Naam is afgeleid v. 't Grieksche
woord araOlat; dat 't gewaarwordingsvermogen beteekent, en werd 't eerst door Baumgarten, een leerling v. Wolf, gebruikt; eerst
in lateren tijd, en niet zonder tegenspraak, is
d. aesthetiek als wetenschap algemeen erkend.
Men heeft namelijk gevraagd, of 't schoone en.
't daarmede vermaagschapte verhevene, voorwerpen konden zijn v. wetenschappelijk onderzoek, en of een wetenschap daarvan, wegens
hare afgetrokkene met d. eischen des gevoels
strijdige begrippen, en wegens d. regelen, die
zAj voorschrjjft, niet belemmerend zou zijn
voor 't gent v. :t schoone en voor d. beoetemng der kunsten. Een later en onpartijdig on-
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derzoek heeft niet alleen met 't bestaan v.
zulk een wetenschap en met hare beoefening
vrede doen hebben maar zelfs doen zien, dat
zij volstrekt onontbeerlijk is.
Voor zooverre zij d. wetenschap is • v. 't
schoone en verhevene, behoort daartoe d. ontwikkeling v. 't schoone, 't opsporen daarvan
in 't menschelijk gemoed, in d. natuur en in
d. kunst; d. aanwijzing v. al d. daarmede in
betrekking staande zielsvermogens, v. hunne
verrichtingen bij d. opvatting en d. uiting v.
d. kunstzin of d. voortbrenging v. kunstgewrochten, en d. opgave der regelen, die gevolgd moeten worden bij 't tot stand brengen
v. kunstwerken. Bij 't nadenken over dit alles
is men v. tijd t. tijd tot verschill. wijzen
beschouwen gekomen, en d. ontdekkingen,
waartoe dit nadenken aanleiding gaf, hebben
gedurig vroegere gevoelens gewijzigd of geheel verdrongen. Er bestaat dus een geschiedenis der wetenschappelijke bearbeiding v. 't
idee v. 't schoone, wier kennis v. 't hoogste
belang is, en ook deze behoort als een onontbeerlijk deel tot d. wetenschap, die d. naam
v. aesthetiek draagt.
Schoon reeds vroeg 't schoone als iets, dat
een eigenaardige werking op 't menschelijk
ward erkend,
gemoed oefent,
k en met min of
meer geluk enkele schoone kunsten werden
beoefend, stelde men zich lang daarmede to
vreden, zonder 't schoone tot een bepaald
voorwerp v. nadenken en onderzoek te maken. Plato was d. eerste ons bekende wijsgeer, die zich daarmede bezig hield. Naar zijn
meening is 't schoone identisch met of alleen
dienstbaar a. 't goede. Van daar dat hij in
sptjt v. an diepen blik in 't wezen daarvan,
't eigenaardige niet zelden heeft over 't hoofd
gezien. Aristoteles, hoewel hij 't schoone geenszins afzonderlijk heeft behandeld, heeft echter
een dus genoemde ars poetica geschreven,
waarin hij d. regelen v. d. dramatiek — meer
bepaald echter voor d. tragoedie, zooals hij
die uit eenige a. hem bekende meesterstukken v. kunst heeft afgeleid — heeft aangewezen, en waarbij hij eenige belangrtjke opmerkingen voegde omtrent 't schoone en d.
daartoe betrekkelijke zielsvermogens. Opmerkingen v. dien aard zijn : in d. neiging tot
navolging, vereenigd met d. begeerte om te
weten, is d. oorsprong der kunst te vinden;
d. schilderkunst stelt niet zoo zeer voor wat
bestaat, als wel wat behoort to bestaan; d.
tragoedie is navolging v. 't volmaakte; d.
dichtkunst bevat minder waarheid dan d. geschiedenis. Volgens Plotinus is 't stoffelijk
schoone d. terugkaatsing v. 't geestelijk
schoone; is d. ziel alleen en bij uitnemendheid schoon to noemen; is d. kunst niets anders dan nabootsing der natuur en deze nabootsing der goddelijke ideeen. ietgeen door
hem geschreven is, heeft echter voomamelijk
betrekking tot d. welsprekendheid. — Van
Augustinus is d. vaak herhaalde spreuk Omnis
porro pulchritudinis forma unitas est. — Baco
hield 't vermaak voor 't eenige doel der kunst.
Onder d. invloed v. d. wijsbegeerte v. Cartesius kon d. wetenschappelijke bearbeiding v.
't idee v. 't schoone weinig voorstanders hebben. Intusschen hebben J. P. Crousaz en
Y. M. Andre (zie deze artt.) verhandelingen
over 't schoone geschreven die, al behelzen
zij voor hen, die met vroegere wijsgeeren bekend zijn, weinig nieuws, nog voor onzen
tijd riiet zonder waarde zijn. — Uit d. school
v. Leibnitz en Wolf is d. aesthetiek 't eerst
als een afzonderlijke wetenschap to voorschijn
gekomen, vooral door Baumgarten. Omdat
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deze 't idee van 't schoone beschouwde als
behoorende tot 't zinnelijk kenvermogen (cognitio sensitiva) gaf hij a. d. wetenschap daarvan d. naam v. aesthetiek. Mendelssohn, Sultzer en Eberhardt hebben 't door Baumgarten
aangenomene deels ontwikkeld, deels gewijzigd on deels toegepast. — d. Sensualistische
richting der wijsbegeerte in Engeland gedurende de achttiende eeuw heeft eenige eigenaardige en niet onbelangrijke theorien omtrent 't schoone on verhevene in natuur en
kunst to voorschijn geroepen. Shaftesbury en
Hutchinson vereenzelvigen 't schoone met 't
goede, en stellen als beginsel: eenheid in verscheidenheid ; W. Hogarth beschouwde d. slangvormige lijn als formule v. 't beginsel v. eenheid en verscheidenheid, en Burke noemt 't
schoone een gewaarwording, die Karen oorsprong heeft in d. neiging tot zelfbehoud en
gezelligheid; maar hij verwart 't verhevene
met 't verschrikkelijke. — d. Fransche encyclopedisten, en onder dezen voornamelijk Diderot, volgen gelijke beginselen on maken 't
schoone geheel afhankelijk v. 't goede. Le
Batteux neemt enkel tot beginsel der kunst
aan: d. navolging der schoone natuur. — Met
meer vrucht dan door eenig ander yolk is d.
aesthetiek door d. Duitsche wijsgeeren bearbeid. Nadat Winkelman 't schoone, dat volgens hem een uitvloeisel is der Godheid in 't
zichtbare, in d. gewrochten der Grieksche
kunst had doen aanschouwen, maar door zijn
tijdgenooten niet begrepen was, en Lessing
tegen een blinde navolging der Grieken met
verzaking der natuur geijverd had, in zijn
Laocoon 't karakteristieke der kunst had opgegeven, nauwkeurig d. grenzen had aangewezen tuss. beeldhouw- en dichtkunst, en met
Goethe een geheele om-wenteling in d. Duitsche letterkunde had to weeg gebracht hebben Kant, Schilling en Hegel met hunne volgelingen voltooid, wat d. genoemde wijsgeeren
hadden voorbereid. Kant verbindt in zijn „Kritiek der Urtheilskraft" 't schoone met 't verhevene en beschouwt 't alleen v. d. subjectieve zijde; bij hem is 't schoone d. doeltreffendheid v. d. vorm, maar waargenomen zonder voorstelling v. 't doel; wat dus een belangloos welbehagen opwekt, geen objectief
bestaan heeft, daarom geen voorwerp eener
wetenschap kan zijn, maar een tak der zielkunde behoort to wezen. d. Objectieve zijde
V. 't schoone beschouwde d. dichter Schiller,
die zich daarbij echter v. 't standpunt v. Kant
niet verwijderde. Hoewel d. wijsbegeerte v.
Fichte 't schoone als geheel en alleen dienstbaar a. 't goede beschouwde, heeft zij - echter
a. Jean Paul Friedrich Richter, a. d. gebroeders Schlegel en a. Solger tot nieuwe be. schouwingen aanleiding gegeven. — Schilling
heeft door zijn wijsbegeerte voor d. aesthetiek
een eigenaardig licht ontstoken. 't Beginsel,
waarop zijn stelsel berust, is dat der absolute
identiteit. Het ideale en reeele vereenigen zich
volgens hem in een hoogere eenheid, die ale
verscheidenheid in harmonie oplost. Daze eenheid bestaat wel in d. zichtbare natuur, voor
zooverre zij d. wereld v. 't eindige, v. d. werkelijkheid en v. 't noodlot is; on in d. zedelijke wereld, die als 't gebied v. 't ideale, v.
d. geest on v. d. vrijheid to beschouwen is;
maar in d. kunst is zij eerst geopenbaard. Het
schoone is, volgens hem, een teelt v. 't eindige on 't oneindige, v. noodzakelijkheid en
vrijheid, v. doode stof en leven, v. natuur en
geest; d. kunst doet in hare gewrochten deze
eenheid aanschouwen. In 't genie v. d. kunstenaar ligt d. vereeniging dezer beide begin-
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selen. Bij elke geestvervoering v. d. kunstenaar zijn altijd hare beginselen werkzaam, v.
welke 't eene tot d. natuur, 't andere tot d.
vrijheid behoort; 't eene onbewust aanwezig,
't andere met bewustheid gepaard. Elk kunstgewrocht heeft altijd twee afzonderlijke maar
innig verbonden bestanddeelen, wier vereeniging d. openbaring v. 't absolute is. Van daar
dat kunst en godsdienst in waarheid een zijn.
d. Verdere ontwikkeling dozer beginselen hebben wij a. Hegel to danken. Volgens hem is
't schoone 't idee zelf, maar in d. vorm eener
zichtbare en binnen grenzen bepaalde verschijning, 't Eerste schoone is dat der natuur
en der geschiedenis, maar 't wordt nog slechts
zelden gevonden, is vluchtig, toevallig, zonder
dat men er een bepaalde bewustheid v. heeft;
maar is die bewustheid ontstaan, dan is 't
eerst in d. verbeelding en verkrijgt 't in d.
kunst een lichaam.
In zijn nagelaten voorlezingen volgt He el
niet d. weg der bespiegeling, maar levert
een historisch overzicht v. d. ontwikkeling
der kunst. Hij toont aan, dat 't goddelijke
(absolute) zich openbaart eerst in d. natuur,
dan in d. onvolkomen vorm v 't symbool en
eindelijk in 't ideaal. Eerst ontwikkelt zich d.
bouwkunst, dan d. beeldhouwkunst, d. schilderkunst, d. toonkunst en d. dichtkunst. Na
Hegel ontstond een levendige gedachtenwisseling tuss. zijne aanhangers, vertegenwoordigd
door FR. VISCHER, wier voorstelling d. inhoudsaesthetiek genoemd word, en HERBART met
ZIMMERMAN. die voorstanders waren eener
vorm -aesthetiek. Toegegeven, dat 't schoone der
antieke beelden gelegen is in 't idee, dat zij
uitdrukken, kan men dan beweren, dat 't
welbehagen, door een harmonische kleurenmengeling of een muzikaal akkoord teweeggebracht ook door een idee wordt veroorza.akt? Eden bepaalde kleur of maat of toon,
bepaalde kleur- of maat- of toonverhoudingen,
symmetrische of regelmatig weerkeerende vormen wekken overal en bij ieder een welbehagen, dat niet uit een idee to verklaren is.
Dit is uitvoerig aangetoond door JOH. VOLICELT
in zijn „Neueste Aesthetik" (1876). Wat in
Duitschland over Aesthetiek gedacht en geschreven ward is door C. NEUDECICER samen
gevat in zijn „Studign zur Geschichte der
deutschen Aesthetik seit Kant" (1879).
Zoo was tot op d. tegenw. Aid d. wijze v.
beschouwen ten opzichte der aesthetiek. In
d. laatsten tijd biedt 't realismus ernstig wederstand tegen 't idealismus v. Fichte, Schilling
en Hegel, ook op 't gebied der aesthetiek.
Velen zeggen: Het wezen der kunst wordt
niet gekend, als men haar zoo maar rechtstreeks en vooraf ondergeschikt maakt a. een
wetenschap v. 't schoone. Zij bestaat niet
dat d. kunstenaar nick boven d. natuur
ve ; want zelfs d. grootste meester kan
d. natuur niet ems bereiken, veal min zich
boven haar verhoffen. Haar oorsprong ligt in
d. behoefte v. d. mensch om zijn gedachten
als 't ware a. een bepaalde plants vast to
hechten; en om a. daze plants, die dus een
monument wordt, een zekeren vorm to geven,
die d. uitdrukking der gedachte is. Van daar
dat bij 't ontwaken der kunst in d. allervroegste tijden hare gewrochten meestal symbolen
waren; dat d. inhoud der gedachten toenraeer
gold dan d. vorm, dien men er aan gat en
dat er eerst later meer belting in d. vorm
ward gesteld. 'Der geldt geheel wat Goethe
zeide: rNiet d. schoone vormen waren 't doel
der Gneksche kunst; daze ontwikkelden zich
veeleer eerst uit d. geest als een onmisbaar
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middel tot 't uitdrukken v. schoone gedachten. d. Kunst is daarom to beschouwen als
een L:1.4 niet bestaande uit afgetrokken woorden, maar uit natuurlijke en zinnelijke vormen, die met d zinnelijke aanschouwing, met
d. gewaarwordingen en met d. liefde 't meest
overeenstemmen. Daarom moat d. aesthetiek
niet uit een metaphysica van 't schoone to voorschijn komen, maar op een anthropologischen
grond berusten; zij moat beginnen niet bij
een afgetrokken begrip v. 't schoone, maar bij
't vermogen der verbeelding, waaruit kunstgewrochten alleen hunnen oorsprong kunnen
nemen." Zie 't art. Schoonheid.
Aestuarien zijn open riviermonden. Waar
weinig verschil is tusschen eb en vloed, of
zeestroomingen d. afvoer v. slib belemmeren,
of d. massa der afgevoerde stof te groot is
om door d. eb te worden meegesleept., ontstaan voor d. mond der rivieren bezinkingen,
banken v. slib, die door d. rivier meermalen
doorbroken worden, en daardoor d. vorm krijgen v. driehoekige eilanden (zoogen. delta's);
daze delta-worming bestaat bij d. Nijl, bij d.
groote rivieren v. Voor- en Achter-India en
ook bij d. Rijn- en Maas-monden in ons vaderland. Waar dit niet geschiedt, zooals bij d.
Elbe, Obi, Jenissel en Amazonenrivier spreekt
men v. aestuarien. d. Wijdste aestuarie is die
der Amazonenrivier, wier mond 20 mijlen
breed is.
Aether is volgens d. Gr. fabelleer d. zoon
v. Erebus en d. Nachtgodin, of een telg v. d.
chaos en d. duisternis; bij Orpheus is nether
d. wereldgeest, die alles doet ontkiemen en
groeien; later d. woonplaats v. Zeus, bij d. Gr.
wijsgeeren gedeeltelijk d. stof des hemels, gedeeltelijk d. hemel zelven; van hier 't woord
aetherisch (hemelsch).
In d. natuurk. beteekent dit woord d. middenstof, die 't heelal vervult, of d. fijne stof,
die zich door 't geheele wereldruim uitbreidt,
een stof, volgens d. schatting v. Euler, 39
millioen maal dunner en 1278 maal veerkrachtiger dan d. dampkringslucht. 't Bestaan v.
zulk een hoogst ijle, veerkrachtige middenstof
is nog niet rechtstreeks bewezen, maar verkrijgt een hoogen grand v. zekerheid door d.
tegenstand, dien d. kometen blijkbaar in hun
loop ontmoeten.
In d. scheik. noemt men in 't algemeen
nether d. zeer vluchtige, stark riekende geestrijke vloeistoffen, die door inwerking v. zuren
op alkohol ontstaan. Meer bepaald duidt dit
woord een vloeistof aan, die door Valerius
Cordus in 1540 't eerst bereid, doch ongeveer
twee honderd jaar later (1729) door Fresenius, onder d. naam v. zwavel -aether, meer bekend ward en sedert dien tijd een gewichtige
rol in d. schei- en geneeskunde vervult. Deze
aether ontstaat, als een mengsel v. alkohol
met zwavelzuur, arsenikzuur, phosphorzuur,
boriumfiuoride of overchloorzuur a. een verhoogden warmtegraad wordt blootgesteld; gewoonlijk gebruikt men zwavelzuur, vanwaar
d. naam zwavel-aether. Vroeger word d. nether
verkregen door een mengsel v. gelijke deelen
alkohol on zwavelzuur zoolang a. een overhaling to onderwerpen, tot er zwavelig zuur
ontstond. Sedert men echter heeft opgemerkt,
dat noch 't zwavelzuur noch d. overige boven
genoemde zuren bij d. aetherbereiding verandering of vermindering ondergaan, heeft men
algemeen daze vloeistof naar een door Boulilay
voorgestelde en door Geiger verbeterde wijze
bereid, welke daarop berust, dat er met een
voortdurenden stroom zooveel alkohol bij 't
verwarmde mengsel (bestaande uit 5 d. alko-
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hol v. 0,83 s. gew. en 9 d. zwavelzuurhydraat)
vloeit, ale er aether ontwikkeld en door overhaling afgescheiden wordt. d. Aldus verkregen nether wordt vervolgens bevrijd v. d.
made overgegane stoffen, water, alkohol en
zwavelzure wijnolie, welke laatste bij een to
hoogen warmtegraad ontstaat. d. Zuivere
aether is een kleurloos, zeer beweeglijk vocht,
met een doordringenden, aangenamen, eigendommelilken geur, en v. een scherpen, brandenden, later verkoelenden smaak. Zijn s. gew.
is bij 20° C = 0,716; hij is zeer brandbaar
en kookt bij -+- 350 C., maar verdampt reeds
bij veel lager warmtegraad, zonder iets achter
to laten. Aetherdamp, met dampkringslucht
vermengd, kan hevige ontploffingen veroorzaken; daarom moet aether in goad gesloten
flesschen op een koele plants bewaard worden. d. Aether is een oplossingsmiddel voor
alle aetherische en vette olien, kaoetsjoek,
kamfer chloroform, aceton, vele harsen, phosphorus en zwavel; hij is in 9 dln water, echter
in alkohol in alle verhoudingen oplosbaar en
wordt in d. geneesk. in kleine hoeveelheden
als opwekkend, in grootere als verdoovend
middel aangewend. d. Scheikundige samenstelling v. d. aether is 04 H. 0. Daze elementen kan men volgens Berzelius aidus verbonden veronderstellen : C4 115 ± 0, zoodat d. aether
een oxyde is v. het radikaal C4 115 7 'twelk
men aethyl noemt, zoodat dan d. aether aethyloxyde heat. d. Aether is derhalve alkohol (C4
H. + 0 -4- H 0) waaraan d. bestanddeelen v.
het water (H 0) door zwavelzuur ontnomen
zijn. Volgens deze formula kan men d. overige
aethers als een vereeniging v. aethyloxyde
met een zuur, of van het radikaal (aethyl) met
een zoutvormer beschouwen, zoodat salpeter-,
azijn- en chlooraether niet anders zijn dan
samengestelde aethersoorten, die bestaan uit
een verbinding v. salpeterzuur of azijnzuur met
aethyloxyde of v. chloor met aethyl. d. Meest
bekende v. deze samengestelde aethersoorten
zijn : salpeterzuur aethylaether
H. N3 0) kookt
bij 86° C., s. gew. 1,112, heeft een wijnachtigen
geur; zoutzuur aethylaether (C2 H. Cl.) of aethylchloride, kookt bij 11° C., s. gew. 0,921, heeft
een specerijachtigen geur en smaak en Brandt
met een smaragdgroene vlam; azijnaether of
aethylacetaat (02 H3 02 C2 IL) kookt bij 74,3° C,
s. gew. 0,91, geeft a. geestrijke dranken een
eigenaardig aroma; mierenzuur aethylaether (H
C 00 C2 Hb) kookt bij 54,7° C, s. gew. 0,945;
boterzuur aethylaether kookt bij 115° C, heeft
een ananas-achtigen geur. Ook d. zoogen. vruchten-essences zijn samengestelde aethers, die naar
d. vruchten heeten, walker geur zij bezitten,
zooals appel-, peren-, abrikozen- en aardbezienether. d. Hoffmanns-druppels zijn een mengsel
v. alkohol en aether. Vergel. „HandwOrterb.
d. reinen u. angew. Chemie" von Dr. Liebig,
Dr. Poggendorff u. Dr. WOhler (Braunschweig,
1842) ; „Supplemente zum HandwOrterb." (1850).
Aetherische alien zijn koolwaterstofverbindingen, die zich door een sterken min of
meer aangenamen geur onderscheiden, in alle
rijken der natuur voorkomen, on door destillatie verkregen worden. Bij d. oranjes bevatten d. bloesems, d. bladeren, d. vruchtschillen
verschillende aetherische olien; d. kegeldragende, lipbloemige en samengesteldbloemige
planten zijn zeer rjjk a. aetherische one; dierlijke afscheidingen, zooals amber, civet, castorolie danken hun scherpen geur a. zulke olien,
en d. aardolie, waarover reeds gesproken is,
behoort ook daartoe. In zuiveren staat worden ze meest door destillatie uit plantaardige
stoffen verkregen; zij zijn dan waterhelder,
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stark specerijachtig van geur on smaak, zij
zijn vluchtig, maar hebben een hoog kookpunt en zijn zeer ontvlambaar, on branden
dan met een walmende vlam. Men onderscheidt ze in zuurstofvrjje koolwaterstoffen, zooals citroen-, terpentijn-, copaiva-, oranjebloesem- en
aard-olie, die ale lichter dan water zijn, en
nagenoeg in dezelfde verhouding uit dezelfde
grondstoffen bestaan (Cio H 16); zuurstof houdende olien, zooals pepermunt-, kruizemunt-,
lavendel-, kaneel- en bittere-amandel-olie,
the een grooter s. gew. hebben, en zwavelhoudende olien, die uit d. ui en andere alliumsoorten verkregen worden. Wegens d. hoogen
prijs worden d. aetherische olien dikwijls vervalscht, 't zij met vette olie, 't zij met alcohol
of goedkoope vluchtige olio, zooals die v.
terpentijn; deze laatste vervalsching verraadt
zich door d. geur; d. andere worden 't best
door 't s. gew. ontdekt.
Aethiologie is d. leer v. d. oorzaken eener
zaak of eons verschijnsels ; bijv. in d. geneesk.
d. leer v. d. oorzaken der ziekten.
Aethiopiers waren volgens d. oude aardrijksk. voorstellingen der Grieken alle voiken,
die d. Zuidelijken rand der aarde bewoonden.
Reeds Homeros noemt hen en maakt onderscheid tuss. Aethiopiers v. 't Oosten on v. 't
Weston; zoo ook Herodotus. Aethiopie was
voor d. Ouden 't land ten Z. v. Libya en Egypte,
tuss. d. Roode zee en d. Atlantischen oceaan.
Volgens Plinius werd 't 0. deel door d. Nijl
v. 't W. deel afgescheiden. 't Oostelijke, ook
meer btjzonder Aethiopie genoemd, bevatte
d. staat Meroe, wiens middenpunt in 't tegenw.
Nubia of Sennaar gezocht moet worden. Men
noemt daarom d. a. d. Midden-Nij1 gevonden
overblijfsels v. vroegere beschavmg, Aethiopische ; zoo heat ook d. 25e dynastie der Egyptenaren d. Aethiopische dynastie, omdat die
gesticht werd door Sewec of Sabaco, een veroveraar uit Nubia. In d. laatsten tijd zijn d.
landen a. d. middenloop v. d. Njjl wetenschappelijk nauwkeuriger onderzocht, en 't gevondone draagt d. naam v. Aethiopische oudheden.
Op d. rechter-Nijloever, bezuiden d. Astaboras,
dus vermoedelijk in 't oude Meroe, zijn bouwvallen eener doodenstad met wel 80 pyramiden v. 16 a 24 M. hoog; deze zijn graven v.
Aethiop. koningen. Verder in 't binnenland
zijn ruinen v. een koninkl. residentie met vier
gevels, ieder v. 220 b, 250 M. lang. Eon uur
gaans v. 't vlek Merawah zijn d. bouwvallen
v. Dsjebel-el-Birk,e1 : acht tempels, door twee
groepen v. pyramiden omgeven ; deze zijn blijkbaar door Egyptische bouwmeesters vervaardigd on beeldwerk en geschriften wijzen op
TIRHAKA, d. Aethiop. heerscher over Egypte in
d. 8e eeuw v. Chr. Toen later in 't tegenw.
Abessinie Christen-koninkrijken ontstonden,
werd d. naam Aethiopie ook daarop toegepast,
on zoo spreekt men v. Aethiopische Christenen en d. Aethiopische Berk, en wordt d. schrifttaal der Christelijke Abessiniers, Lesana Gees,
.gewoonlijk Aethiopische taal genoemd.
reeds bij d. Ouden d. donkere kleur der hind
voor een eigendommelijk kenmerk der Aethiopiers gold, heeft Blumenbach in zijn onderscheiding der menschenrassen, d. negervolken
v. Afrika on Australia onder d. naam v. 't
Aethiopische ras bijeengevoegd. Zie 't art..
Menschenrassen.
Aethiopische taal en letterktuide. In
Abessinie troll, men verschillende, gedeeltelijk
nog weinig bekende talon en tongvallen aan.
De zoogen. Aethiopische, door d. inw. Gees
geheeten, behoort onder d. Semietische talon
en sluit zich 't naast a. 't Z.-Arabische Him-
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jaritisch, dat sedert Mohammed in Arabig zoo
goed als verdrongen is, doch is minder rijk
en buigzaam. Men zegt dat het Aethiopisch
nog heden ten dage in d. dorpen bij Sarawe
gesproken wordt. Het eigenaardige en v. alle
Semietische in worm en richting afwijkende
Aethiopische schrift, is ook gelijkvormig a.'t
Himjaritische en bestond oorspronkelijk slechts
uit medeklinkers, die v. d. rechter- n. d. linkerhand geschreven werden. Eerst sedert d.
invoering des Christendoms werd d. richting
v. 't schrift veranderd en werden d. klankteekens bij d. letters gevoegd.
Uit d. tijden v66r d. invoering v. 't Christendom, onder Konstantijn d. Groote, zijn tot
heden slechts onbeduidende overblijfselen v.
Aethiopische opschriften bekend geworden;
sedert werd evenwel een aantal werken, meest
v. godsdienstigen of geschiedkundigen inhoud
geschreven, waarvan wij er reeds omstr. 200
kennen. d. Geheele Bijbel ('t Oude Testament
naar d. Septuaginta) werd door onbekende
doch Christenschrijvers in d. 4e eeuw vertaald. 't Oude Testament is in Europa geheel
in handschriften voorhanden, doch slechts gedeeltelijk gedrukt, bijv. d. Psalmen, Aeth. en
Lat., door Ludolf (Frankf. 1701); Aeth., (London, 1815). Verg. Dorn „De psalterio Aethiopico" (Leipz., 1825). 't Nieuwe is geheel gedrukt
(2 dln. Rome, 1548 en in d. Londensche Bib.
polygl.). Bijzonder rijk is d. Aethiopische kerkelijke letterkunde a. vertalingen v. apocryphe
boeken, wier Grieksche origineelen verloren
zijn gegaan; daaronder is een vertaling v. 't
boek Henoch (in 't Engelsch door Lawrence,
Lond., 1833; in 't Duitsch door Hoffmann, Jena,
i 't orig., Lond., 1840) en d. Lawrence
1838; in
Isaiae Vatis" (Aeth. en Lat. door L
,
Oxf., 1819). Buitendien verdienen nog vermeld
to worden The didascalia, or apostolical constitution of the Abyssinian Church" (Eng. en.
Aeth. door Platt, Lond., 1834) en 't boek Synaxar, dat 't leven der in Abessinie vereerde
heiligen, der martelaren en d. gezangen der
Kerk bevat. Van d. niet onbelangrijke geschiedk. geschriften is nog niets door d. druk
bekend gemaakt; d. beroemdste heeten „Keber
za negeste" (d. geschiedenis v. 't rijk Axum,
met vele legenden vermengd) en „Tarek Negushti" (de kroniek der koningen).
d. Aethiopische taal werd meesterlijk bearbeid door Ludolf, die een Aethiopische spraakkunst (Frankf., 1702) en een woordenboek (ibid.,
1699) samenstelde. Sedert hebben zich a. d.
kennis dier taal gewijd : Platt, Lawrence, Dorn,
Hupfeld, Hoffmann, ROdiger, Ewald en de zendelmgen Isenberg, Blumberg en d'Abbadie.
Sedert d. 14e eeuw, teen v. regeeringswege 't
Amharisch doorgedreven word, is d. Aethiopische taxi onder d. doode te rekenen.
Aethiops is d. naam v. versch. in d. scheien geneesk. bekende poeders, die meestal grauw
of zwart zijn en 't eon of ander metaal als
bestanddeel bevatten. d. Tegenw. nog gebruikt wordende zijn: aethiops antimonialis,
bestaande uit een mengsel v. 2 d. zwavel-antimonium, 1 d. kwikzilver en 1 d. zwavel;
aethiops martialis, bevat ijzeroxydule-oxyde,
jjzer m d. metaalstaat on kool; aethiops mineralis bestaat voornamelijk uit zwavelkwikzilver (Hg S.) en zwavel.
Aethnophrones of Pagasianen waren ketters in d. 7e eeuw, die zich wel Christenen
noemden, maar d. gewoonten der Heidenen
volgden on waarzeggerij, tooverij en ander°
dwaasheden pleegden.
Aethusa L. of hondspeterselie is d.
eenige soort v. een plantengesl, dat tot d.
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fam. der schermbloemigen behoort. Zij is een
Oenjarige gifplant, wier werking even noodlottig is als die v. zoogen. dolle kervel, die
ook in ons vaderland voorkomt, en zeer gevaarlijk is, omdat zij op gewone peterselie
gelijkt. Zij is 't best te kennen a. d. onaangenamen, knoflook-achtigen geur v. d. gekneusde
bladeren.
Aethy/, Zie Aether.
Aetianen waren navolgers v. Arius en
Aetius, bijgen. d. Atheist of Godloochenaar.
Zij werden ook zuivere Arianen genoemd en
hun gevoelen werd omhelsd door Eunomius,
leerling v. Aetius, door Eudoxe, door Acacius
v. Caesarea, door Georgius v. Alexandria en
door d. meeste Westersche Arianen. Zij werden, naar Eunomius, ook Eunomianen of Anoneamen, en dewijl zij leerden, dat d. Zoon niet
alleen een ander wezen dan d. Vader had, maar
Hem in alles ongelijk was (xar& gecvta Icvopoiov)
ook Anomii, Anomaei en Anomiani genoemd.
Theodosius d. Groote verdreef hen uit zijne
steden, waarom zij zich hier en daar in woeste
oorden ophielden en in bijzondere huizen heimelijk bijeenkwamen, om welke reden zij ook
Troglodyten genoemd werden.
Aetius was d. laatste groote veldheer v.
't Westersch Rom. rijk. Hij begon zijn loopbaan onder keizer HONORIUS, kreeg grooten
invloed onder diens weduwe PLACIDIA, die
voogdes over haar onmondigen zoon was, en
bereikte 't toppunt zijner macht onder dezen
zoon, keizer VALENTINIANUS. Terwiji moeder
en zoon zich zorgeloos in weelde baadden,
hield AtTIUS twintig jaar lang d. val v. 't
Westersch rijk tegen. Hi,j versloeg d. Franken onder Clodion a. d. Somme, d. WestGothen onder Dietrich bij Arles, en vereenigde
deze zijn overwonnen vijanden tegen d. alles
overheerende Hunnen onder Attila, dien hij
in de Catalaunische velden (bij Chalons) volkomen versloeg (451 n. C.). d. Keizer had zijn
dochter ten huwelijk beloofd aan Aetius' zoon.
Toen 't gevaar geweken was, trok Valentinianus deze belofte in; Aetius verweet hem
zijn trouweloosheid en d. Keizer trok zijn
zwaard (naar d. historie-schrijver zegt voor
't eerst in zijn leven) en doorboorde d. Held
(454)...
naar d. plaats zijner geboorte, Amide in Mesopotamig, AMIDENUS bijgen., leefde
in 't midden der 6e eeuw. Hij bestudeerde
d. geneesk. to Alexandrig en werd lijfarts en
comes obsequii to Konstantinopel. Hij heeft
een work over d. geneesk., in 't Grieksch,
in zestien boeken nagelaten, waarvan alleen
d, eerste helft in 't oorspronkelijk gedrukt is.
(Venet., 1534).
Aetolie was een Grieksch gewest, in 't
W. v. Hellas. 't Allerwestelijkst lag Akarnanig,
dan volgde Aetolie. Zuidelijk grenade 't a. d.
golf v. Korinthe. d. gust was vruchtbaar, 't
binnenland boschrijk on vol Bergen, uitloopers
v. 't Oetageb. d. Voornaamste riv. was d.
Achelous. d. Aetoliers vormden een stammenverbond, maar leefden v. jacht en rooverij,
zoodat zij door d. beschaafde Hellenen als een
soort barbaren werden beschouwd. Eerst onder
d. Macedonische heerschappij en in d. worsteling tegen d. Romeinen deden d. Aetoligrs
zich krachtig golden. Dat 't Aetolisch verbond doorgaans in twist en oorlog verkeerde
met 't Achaelsch verbond verijdelde hun
pogen en kostte Griekenland d. vrijheid. 't
Aetolisch verbond vergaderde jaarlijks in d.
stall Thermus. Anders hunner steden heetten:
Haupactus, Kalydon en C'halcis. Thans is Aetolie
een gouvemement v. Livadig, door visschers
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en landbouwers, die nog ruw v. zeden zijn,
schaarsch bevolkt.
Atbinden is een chirurgische kunstbewerking, waardoor aangroeiingen. polypen, wratten, woekeringen en zelfs lichaamsdeelen geheel of gedeeltelijk met een omgelegden draad,
die aangehaald wordt, weggenomen worden.
d. Draad is v. zijde, hennep, garen of zilver
en wordt om 't gedeelte, dat weggenomen
moet worden, als een strik geslagen en wel
zoo dicht bij 't gezonde deel als mogelijk is,
voorts aangehaald, soms terstond zoover men
kan, in andere gevallen langzamerhand al sterker en sterker vastgesnoerd. Op deze wijze
wordt d. toevoer v. voedende vochten uit 't
bloed verhinderd en 't deel, dat men wegnemen wil, tot afsterven gebracht. d. Fr.
heelk. Chassaignac geeft d. voorkeur a. 't afbinden in eens, en gebruikt daartoe een dcraseur of kneuzer, een werktuig, waarbij d. strik
door een stalen keten, waarvan d. schakels
a. d. binnenzijde scherp zijn, vervangen wordt.
d. Lijder moet in dit geval gevoelloos gemaakt
worden, want d. pijn is geweldig, hoewel die
door 't afstompen der zenuwen spoedig over
is. Men wendt afbinden vooral aan, waar d.
grondvlakte v. een gezwel kleiner dan d. omyang is, waar het gezwel dus gesteeld is; of
wanneer er vele kleinere bloedvaten of ook
wel een grootere tak in uitloopt. Ook bij
vreesachtige lijders, die tegen 't mes opzien.
Over 't geheel verdient 't gebruik v. 't mes
d. voorkeur, maar bij voortbrengselen v. nieuwen groei, die zich in d. natuurlijke holten
gevestigd hebben, en voornamelijk in die
welke a. d. oppervlakte des lichaams zich
openen, wordt d. af binding meestal verricht.
d. Draad wordt dan door een bijzonder werktuig ingebracht en omgeslagen. d. Af binding
v. groote lichaamsdeelen heeft meermalen
gevaarlijke en zelfs doodelijke toevallen na
zich gesleept, zoo als ontsteking, versterf,
mondklem (trismus) en rechtstijvigheid (tetanus). Ontsteking der aderen, met verettering
der wanden, door opneming v. etter in 't
bloed gevolgd, heeft men zelfs na 't afbinden
v. klbine woekeringen gezien. Vooral leert d.
ondervinding, dat 't afbinden v. aambeien
veelal gevaarlijk is.
Atblazen heet in d. techniek 't richten
v. een stroom stoom op een vlakte of door
een stof. Zoo laat men bij 't ijzersmelten eon
stoom-stroom gaan door d. bovendrUvende
slakken en verandert daardoor deze vroeger
waardelooze stof in d. zoo nuttige slakkenwol;
zoo wordt zulk een stoom-stroom geleid door
d. parafine, om er d. vluchtige olie uit to
drijven, on zoo wordt ook d. stoomketel zelf
afgeblazen, d. i. door eon stroom stoom gereinigd.
Atbranden is 't stelselmatig en op bepaalde tijden in brand steken v. hoog veen en
heide om d. grond vruchtbaarder to maken.
In ons vaderland geschiedt dit in 't voorjaar
om d. velden voor d. teelt v. boekweit gereed
to maken; in d. steppen v. Z.-Rusland on d.
prairi6n v. Amerika geschiedt dit op groote
schaal tot ontginning v. d. grond. d. Veenbrand
of heirook is zeer onaangenaam en verbreidt
zich over een grooten omtrek ; daarenboven
wordt beweerd, dat bij 't afsterven en vergaan der planters d. daarin gevormde alkaliin
even zoo goed, ja beter d. grond ten bate
komen dan door d. verbranding; maar daartegen wordt gezegd, dat door d. hitte ook d.
minerals bestancideelen v. d. plant een omzetting ondergaan, die gunstig is voor d. bebouwing.
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afscharing, afbrekende oever,
is b. d. rivieren een kant, die door d. daarop
aandringenden stroom gedurig wordt afgekabbeld. d. Stroom spoelt voornamelijk d. ondergrond weg, of vormt op een andere wijze
groote on steile diepten langs d. oever, waardoor d. bovengrond daarin stort; d. plaatsen,
waar dit voortdurend plaats heeft, noemt
men een af-, of ook verscharenden of afbrekenden oever. Zulke punten moeten met krib-,
pak-, of andere werken, naar mate der omstandigheden en plaatselijke gesteldheid, omzet worden, on a. d. stroom most dan Of een
andere richting gegeven, of d. aangetaste punten moeten zoo voorzien worden, dat er geen
verdere verdieping mogelijk is.
Atdammen is 't maken v. een dwarsdijk
in een vaarwater, om dit to dwingen een
anderen loop aan to nemen, of zich in twee6n
to verdeelen, of tijdelijk of blijvend d. gemeenschap v. 't eens deel des waters met 't andere
deel to verbreken. Voor een tijdelijk doel
wordt eenvoudig d. geschiktst nabijzijnde
grond gebruikt; waar 't noodig is, wordt doze
met beschoeiing, met schotbalken on damplanken beschermd. Voor blijvende afdammingen worden rijs-beddingen on zinkstukken
nedergelaten, twee rijen palen geheid, die met
elk. verbonden worden, waarna d. tusschenruimte met vast in elk. gewerkte klei wordt
aangovuld. Is het water stork stroomend, dan
wordt d. dam een ronde vorm gegeven naar
d. zijde vanwaar d. stroom komt, om dien
beter weerstand to bieden. Een merkwaardige
afdamming in ons vaderland was d. afsluiting
v. d. gemeenschap tuss. Maas en Waal bij 't
fort s. Andries, na d. overstrooming v. 1855.
Ook d. afdamming v. 't Sloe tuss. Walcheren
en Z.-Beveland on v. 't Kreekerak tuss. Z.Beveland en N.-Brabant, beide ten behoeve
v. d. Zeeuwschen spoorweg, zijn belangrijke
waterwerken.
Afdrijven is 't misdadig verwijderen eener
onvoldragen vrucht, die door d. aangewende
werktuigelijke of ingegeven middelen gedood
is, of zoo die levend ter wergild komt, terstond
sterft, omdat die nog geen genoegzame ontwikkeling bezit, om een zelfstandig leven to
kunnen hebben. 't Afdrijven is dus wel to
onderscheiden v. d. vroeggeboorte, die door
d. kunst in sommige gevallen wordt bevorderd. 't Afdrijven heeft d. dood der vrucht
ten doel on wordt om d. gevolgen eener
zwangerschap to voorkomen on weg to nemen,
vooral in 't eerste tijdperk beproefd. Het geschiedt dus altijd met een schuldig oogmerk.
d. Yroeggeboorte daarentegen tracht in die
gevallen, waar men met grond zich overtuigd
houdt, dat de geboorte v. eon voldragen kind
voor d. moeder, voor 't kind zelf, of voor
beiden levensgevaarlijk kan worden, of zeer
hachelijke kunstgrepen noodig zou kunnen
maken, door 't vervroegen der geboorte 't
leven v. beiden to behouden. Zij wekt dus d.
baring op, wanneer d. ontwikkeling der vrucht
zoo ver is gevorderd, dat 't kind in 't leven
kan blijven, terwijl a door 't tijdstip to kiezen,
waarop 't nog niet geheel voldragen is, noodlottige gevolgen voorkomt. Het afdrijven is v.
d. hoogste oudheid af bij onbeschaafde on beschaafde volken gepleegd. Reeds in d. Rom.
wetgeving onder d. Keizers was daartegen
straf bepaald : dwangarbeid voor geringen,
verbanning en gedeeltelijke verbeurdverklaring der goederen ,voor meer aanzienlUken.
In d. tegenw. wetgevingen is tegen dit misdrijf voorzien door 't opleggen v. gevangenisstraf. (Artt. 295-298, W. v. Str.)
Afbreuir,
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Afdrijveit (Cupateeren
of koepeteeren) is
een vernuftige en in oude tUden reeds bekende
zuiveringwijze v. zilver en goud; Agatharcides v. Gmdos beschreef reeds in d. 2e eeuw
v. Chr. deze bewerking. Zij berust daarop,
dat men d. legeering der edele metalen smelt
in een poreusen koepel of test uit 3 deelen
uitgeloogde houtasch en 1 deal beenderasch
vervaardigd, waardoor d. bijmengselen, ten
koste der zuurstof v. d. dampkring, worden
geoxydeerd en deze oxyden in d. poreuse
cupel of kapel trekken. Het is noodig bij 't
afdrijven, dat d. legeering gemakkelijk smeltbaar is, d. bijmengselen spoedig oxydeeren
en in d. poreuse zelfstandigheid intrekken,
zonder dat 't zilver of goud rneegaat. Indien
d. legeering deze eigenschappen niet heeft,
moet zij door bUvoeging v. een gemakkelijk
oxydeerbaar metaal daartoe geschikt gemaakt
worden, 'tgeen 't best met lood geschiedt. d.
Hoeveelheid hiervan kan niet meer wezen
dan 't halve gewicht v. d. test, omdat die
anders 't oxyde niet opslorpen kan. Het onzuivere goud kan alleen dan worden afgedreven, als 't zilverhoudend is. Het afdrijven geschiedt zoowel in 't klein als in 't
groot en behoort derhalve zoowel tot d.
essaieerkunst als tot d. smelterijen; ook bij
't onderzoek met d. blaaspijp wordt d.
dqving toegepast. (Vergel. „HandwOrterb. d.
reinen u. angew. Chernie" von Dr. Liebig,
Dr. Poggendorff, u. Dr. Wohler, Braunschweig,
1842).
Afdruic (Fr. Opreuve, copie, empreinte) is
d. vermenigvuldiging v. een beeld door 't
oorspronkelijke a. een drukking to onderwerpen. Zoo komt door d. zwaarte v. ons lichaam
een afdruk v. onzen voet in 't zand of in d.
sneeuw. Men onderscheidt Platte afdrukken,
zooals d. book- en .plaatdrukkerijen leveren,
en verheven afdrukken, waarbij ook d. indiepingen en verheffingen worden weergegeven,
zooals dit bij munten en medailles geschiedt.
Ben afdruk is echter altijd een. spiegelbeeld,
een negatief, een synnnetrisch tegengesteld
beeld v. 't oorspronkelijke. BU platten druk
wordt daarom een negatief model gebruikt
om een positieven afdruk to verkrtjgen. BU
verheven druk dient d. eerste afdruk tot
matros of vorm; men gebruikt daartoe *Nue,
weeke, snel verstijvende stoffen, bijv. fijn gevn.even, gebrande gips, met water tot een
deegachtige massa gemaakt. Door v. d. matrijs
metalen afdrukken to neinen on door galfanoplastiek wordt 't oorspronkelijke naar welgevallen verinenigvuldigd. Bladeren, weefsels,
insecten, gedroogde en fossiele planten worden
op een vlakken stalen plaat gelegd, met een
lofiden plant gedekt en dan a. een sterke
dnikking blootgesteld. Met verwonderlijke
getrouwheid is 't oorspronkelijke dan in 't
lood afgedrukt; wordt hiervan een galvanisthe
afdruk en v. dozen weder een koperen genomen, dan heeft men een vorm, die niets to
wenschen overlaat. Men noemt - dit natuurdruk, maar eigenlijk is natuurdruk d, afbeelding v. voorwereldlijke plahten en diereh, die
in d. bezonk'en lagen der aardkorst worden
gevonden ate 't art. .Fossielen).
dee liehts (Aberratio)18 een
schijnbare verplaatsing der sterren, ontstaande
nit d. beweging der aarde en d. 't
licht hoodigheeft om ons to bereiken. Dit
verschUnsel is op d. volgende wijze duldelJjk
to maken. Indien winclstilte regent, *alien
d. druppels loodrecht neder; plaatst men dan
een open koker loodrecht, zoo zullen d. droppels, die door d. opening vallen, rOchtstreeks

d. bodem bereiken. Beweegt men echter d.
koker, flaw zal dit geen plaats hebben, maar
eenige druppels zullen tegen die zijde v. d.
mend des kokers slaan, die bij d. beweging
achteraankomt. Verlangt men echter dat d..
drtrppels alle in d. richting v. d. as des kokers vallen, dan zal men die in d. richting
der beweging moeten doen overhellen en wet
des to meer, naar mate d. beweging sneller
is. Zoo fang nu d. regendruppels met dezelfde
sneiheid vallen, on d. koker in dezelfde richting met onveranderde sneiheid voortgaat,
zal men in diens stand geene verandering
behoeven to brengen. Verandert men echter
d. richting der beweging, dan zal ook d. stand
des kokers moeten veranderd worden; en ondergaat d. richting der beweging een voortdurende verandering, door bijv. d. koker een
cirkel to doen beschrijven, dan zal ook d.
richting des kokers een voortdurende verplaatsing moeten ondergaan on wel zoo, dat
men d. opening, in denzelfden tijd, een kleine
cirkelvormige beweging doet volbrengen,
waarin d. koker Oenmaal wordt rondgevoerd.
Indien wij ons nu v. deze beweging niet bewust waren, terwijl wij met d. koker in een
grooten kring werden omgevoerd, dan zouden
wij uit d. gedurige verandering die wij a. d.
richting des kokers moesten geven, tot 't
besluit komen, dat d. regendruppels in d. verschillende deelen v. onze cirkelbaan in verschillende richting vielen.
Past men dit voorbeeld op 't licht toe, en
denkt men zich in plaats v. vallende regendruppels, lichtstralen, die met een zeer groote
sneiheid tot ons komen; on in plaats des
kokers een kijker, dan is 't licht in to zien,
dat wij d. richting v. onzen kijker gedurig
zullen moeten veranderen, om dozen steeds
op een ster gericht to houden, die juist boven
d. baan staat, waarin d. aarde in een jaar
wordt omgevoerd. Door die gedurige verandering, welke d. stand v. d. kijker moot ondergaan om voortdurend op diezelfde ster
gericht to blijven, schijnt 't ons toe, alsof d.
ster in d. loop v. een jaar een kleinen kring
a. d. hemel beschrijft, rondom hare ware
plants. Zulk een schijnbare verplaatsing ondergaan niet slechts d. sterren, die boven d.
baan der aarde zijn gelegen, maar is a. alle
gezneen; d. kleine kringen die zij schijnen to
doorloopen, hebben evenwel met la) denzelfden vorm, maar zijn des to smaller, near
mate zij nader bij 't vlak v. d. loopbaan der
aarde Staan, zoodat een ster, die in dit vlak
self. telegen is, in een jaar eenmaal langs
een rechte lijn schijnt heen en weder to
worden bewogen. d. Lengte dier kringetjes
is echter voor ale sterren dezelfde, nl. ruim
40 sec. v. een graad a. d. hemel. Daze schijnbare verplaatsmg der hemellichamen is zoo
goring, dat zij voor 't bloote oog niet merkbear is. Nauwkeurige waarnerningen hebben
dat d. verplaatsing die d. sterren
oor
uem,
d. afdwaling des lichts schijnen to ondergaan, 20,4.451 seconden a. d. hemel of volgens latere meting:en 20',27 bedragen. Wig nu
deze gtootheid afhatigt v. d. betrekking. der
sneiheid, waarinede zich 't Licht in d. ruimte
voortplant en die waarmede d. aarde op hare
bean voortgaat, kan uit d. laatste sneiheid
en d. standvastige grootheid der afdwaling
d. shelheid de'S lichts worden berekend, wearvoor men 41649 geogr. mAjlen in den ti
seconde vindt. d. Aberratfe des lichts ward
in 1725 door Bradley ontdekt, terwij1 hij wearnemingen deed om d. afstand v. vaste sterren
to bepalen.
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was een beroemd geneesheer, natuur- en sterrek. en
godgel., in dienst v. paus Paulus III; hij
schreef: „Physicae et Astronomicae considerationes".
Affaytadi (JOH. CAROL-CIS D'), in 1510 te
Cremona geb., vestigde zich in 1545 te Antwerpen, kocht daar d. baronie v. Ghistelle
en were heer v. Heist en Laderaker. Hij stierf
in 1587 te Ghistelle, „synde een man, v. wiens
namen ende famen te veel soude sijn te vertellen, aangesien hij bijna geheel Europa door
bekendt is. — In synen tydt heeft by d.
onoverwinnelycken ende serenissimum keyser
Carolus d. Vyffden ende d. christelyken Koninck van Spangien soo veel gelts bygeset,
dat sy oorloch tegen den Christelycken Koninck v. Vranckryck ende d. Duitsche princen
voerden, soodat men byna soude mogen seggen,
dat sy dien oorloch uitgevoert hebben, door
d. meenichte v. 't gelt v. desen Carolus." Zijn
kinderen heetten Joh. Francisco, Cosmo en
Caesar, die door keizer Ferdinand in 1564 tot
graven v. Ghistella en Sorasino in 't stift
Cremona werden verheven. Zijn zoon Cosmo
behoorde tot d. Verbonden edelen.
Affect (Affectus). Met dit woord wordt in
d. zielkunde een gemoedsstemming aangeduid,
die met neiging, drift, en hartstocht verwant
is, waarin men verkeert als men zich in zijn
handeling voornamelijk door 't gevoel v. 't
aangename of onaangename laat besturen, en
die bij een dikWijls herhaalde of lang aanhoudende bevrediging, hartstocht wordt. 't
Affect openbaart zich door snel opkomende
gemoedsbeweging, die 't bezadigd nadenken
belemmert, al d. krachten v. d. geest beheerscht
en tot onbezonnen daden voert. 't Affect kweekt
eenzijdigheid en vooroordeel. WAjl elke neiging
des gemoeds 't aangename of onaangename
tot drijfveer heeft, kan elke neiging tot affect
worden, en op grond daarvan worden d.
affecten onderscheiden in aangename, onaangename en gemengde. Tot d. eerstgenoemde
behooren: d. opgeruitadheid, vroolijkheid, blijdschap, verrukking. Tot d. tweede soort verdriet, kwade luim, gramstorigheid, bekommeting, traagheid, wanhoop, toorn, ergernis,
berouw, schaamte, vrees, angst, ijverzucht,
schrik, ontzetting, wangunst en nijd. Tot
d. gemengde affecten, waarbij tevredenheid
en misnoegen snel en gedurig afwisselen, behooren 't verlangen, d. hoop, d. liefde (voor
zooverre die met onrust gepaard gaat), verwondering, d. verbazing, 't lachen en weenen.
Alle affecten hebben grooten invloed op d.
lichamelliken toestand. Zij belemmeren, verhaasten of vervormen d. afscheidingen en werken sterk op d. spijsverterings-organen.
Er bestaan onder d. wijsgeeren v. vroeger
en later tijd zeer uiteenloopende gevoelens
omtrent d. natuur, meer stoffelijken of geestelijken oorsprong, invloed op d. vrijheid v.
denken en handelen, en zedelijke waarde der
affecten. Zeno, d. stichter der StoIsche school,
brengt ze terug tot 't hevig verlangen, d.
droefheid en d. vrees, en beweert dat geen
wijze zich door affecten mag laten beheerschen. Ook volgens E. Kant zijn d. affecten
ziekten der ziel, en in dit gevoelen stemmen
zeer vele mystieke godgeleerden met hem in.
Cartesius heeft over d. affecten een werk geschreven: „De Passionibus", waarin hij deze
uit 't verband v. lichaam en ziel verklaart,
ze noch goed noch kwaad noemt, maar alleen hare ontaarding in hartstochten afkeurt.
Malebranche noemde ze eigenaardigheden der
menSchelijke natuur, en Wilde ze in nuttige
Afilaytadi (FoRTumus
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en schadelijke onderscheiden hebben. Morkwaardig is 'tgeen B. Spinoza aangaande d.
affecten zegt in zijn „Ethics", waarvan een
groot deel d. leer der affecten naar zijn beginselen bevat. Volgens hem zijn zij aandoeningen des lichaams, door welke 't vermogen
om te handelen bevorderd of belemmerd wordt,
naar mate wij d. oorzaken min of meer duidelijk inzien, en die uit d. noodzakelijke wetten
der natuur volgen, welke door d. rede wel
eenigermate getemperd, maar niet volstrekt
bedwongen kunnen worden; op zich zelve
beschouwd, noch goed noch kwaad zijn, en
bestaan in d. blijdschap en d. treurigheid, in
d. liefde en d. haat.
Affectatie is 't tegengestelde v. 't natuurlijke in 't uitwendig gedrag, en dus 't gekunstelde. Elk individu heeft v. natuur een eigen
aanleg om door woorden en gebaren uit te
drukken wat in hem is, en om op een bepaalde wijze te handelen, een eigen aanleg,
die zich meer en meer ontwikkelen kan en
zoo ook voor veredeling vatbaar is. Wanneer
iemand nu uit ijdelheid 't hem eigene in d.
uitdrukking opzettelijk overdrijft, of 'tgeen
hij niet of gebrekkig in zich heeft, door nabootsing v. anderen, die bewonderd worden,
poogt te vertoonen; vooral wanneer die nabootsing op een in 't oog loopende wijze in
strijd is met zijn natuurlijken aanleg of met
'tgeen hij meent uit te drukken, en dit verkeerde hem tot gewoonte is geworden, — dan
heet dit affectatie. Deze blijkt in al- wat er
v. hem uitgaat, en voornamelijk in 'tgeen hij
als kunstenaar wil tot stand brengen, zoodra
't vergeleken wordt met 't natuuriijke, dat
in alles eenvoudig, edel, en dus geheel onge,
kunsteld is. d. Affectatie is veelal d. vrucht
eener opvoeding, die d. ijdelheid prikkelt, en v.
't kind iets maken wil, dat 't naar zijn aanleg niet worden kan.
Affectie is iedere gewaarwording, elke
toestand der ziel, wanneer die geheel lijdelijk
is, onverschillig of deze toestand meer 't zinnelijke dan wel 't zedelijke /even betreft. In
d. samenleving duidt dit woord alleen zekeren
graad v. toegenegenheid aan.
Affectuoso, ook affettuoso, bet. in d.
muziek : met affect, met uitdrukking.
Affiche is een aanplak-biljet v. particulieren aard; een v. overheidswege aangeplakt
stuk heet plakkaat.
Affidavit is een beeedigde schriftelijke
verklaring, in 't bijzonder over d. inhoud v.
scheepslading. In Engeland worden d. coupons
betaald der Portugeesche 3 pcts.-leeningen.
Voor zoover d. houders Britten zijn, is daarvan belasting verschuldigd, maar v. d. buitenlandsche houders niet; om dien vrijdom
to verkrijgen, is een affidavit noodig.
Affineeren heet een zuiveringswijze v. 't
zilver. EertUds word 't zilver alleen door afdrijven uit zijn legeering afgescheiden, dock
later heeft men 't affineeren meer aangewend,
omdat 't metaal daardoor zuiverder en met
minder verlies verkregen wordt, en daarenboven 't goudgehalte der legeering niet verloren gaat. Deze bewerking bestaat hoofdzakelijk hierin, dat men d. zilverlegeering met
geconcentreerd zwavelzuur kookt, waardoor
't zilver tot zwavelzuur-zilveroxyde, .'t koper
tot zwavelzuur-koperoxyde en 't zink, dat
or somtijds opzettelijk is ingesmolten, tot
zwavelzuur-zinkoxyde overgaan. 't Goud
omdat 't door zwavelzuur niet wordt aangedaan, als een zwart poeder onopgelost terug,
en wordt door wasschen v. d. zwavelzure
zouten afgezonderd, waarna 't zilver uit d.
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oplossing dier zouten door 't daarin plaatsen
v. koperen platen wordt neergeslagen, waarbij
d. oplossing nog een groote hoeveelheid kopervitriool (zwavelzuur-koperoxyde) oplevert.
Intusschen mag 't goud hoogstens een kwart
v. d. hoeveelheid zilver bedragen, omdat 't
waders d. inwerkinkv. 't zwavelzuur op 't
zilver bola. 't Gou op doze wijs uit zilverlegeering gewonnen, an door een behandeling
met glauberzout tot een fijnheid v. 994/1000 ge bracht worden. d'Arcet heeft in 1802 het eerst
deze zuiveringswijze, die door d. geringen
prijs v. 't zwavelzuur aanbeveling verdient,
beschreven en in working gebracht. (Vergel.
„HandwOrterb. d. reinen u. angew. Chemie"
von Dr. Liebig, Dr. Poggendorff u. Dr. WOhler,
Braunschweig, 1842).
Affinitas (zwagerschap) bestaat in d. betrekking, die door aanhuwelijking geboren
wordt tuss. d. eenen echtgenoot en d. bloedverwanton v. d. anderen (Artt. 350, 3.51 en 352 v.
't B. W.).
Affiniteit bet. verwantschap. In d. scheik.
verstaat men er door d. mindere of meerdere
geneigdheid v. twee grondstoffen, om zich
met elk. to verbinden tot een samengesteld
lichaam. Zuurstof verbindt zich bijv. gemakkelijk met ijzer_ en wordt dan roost; zwavel gemakkelijk met kwik en wordt dan vermiljoen; maar brengt men vermiljoen bij gloeiend
ijzer, dan blijft 't, dat d. zwavel grooter geneigdheid heeft om zich met ijzer to verbinden dan met kwik, want 't vermiljoen wordt
ontbonden, er ontstaat zwavelijzer en 't kwik
wordt vrij. Dit verschijnsel heet keurverwantschap en stelt ons in staat tot een groot aantal scheik. handelingen. Neem — tot een voor
ieder uitvoerbare proef een flesch of glas
water, doe daar een hoeveelheid gebluschte
kalk (kalk in poedervorm) in, en schud of roer
dit goad dooreen, dan zal 't eerst een melkwit
mengsel worden, want kalk lost niet gemakkelijk in water op, maar eindelijk d. overtollige
kalk laten bezinken, en een heldere kleurlooze
vloeistof worden, die men nu in eon ander
gins kan overgieten, en wel nog op water gelijkt, maar een scherp bijtend vocht (loog) is
geworden. Hoe nu 't water on d. kalk weer
afzonderlijk to verkrijgen? Kalk verbindt zich
veel gemakkelijker met koolzuurgas dan met
water; d. adorn, die wij uitblazen, bevat veel
koolzuur; wanner men due door eon buis of
pijp uitademt in d. vloeistof, wordt deze eerst
wader melkwit, want d. kalk laat 't water
los om zich met 't koolzuur to verbinden, en
na korten tijd zinkt d. koolzure kalk (d. i.
kilt) in poedervorm naar d. bodem, on 't water
is weer zuiver. d. Scheikundige verbinding
door affiniteit is geen samenklevmg v. deeltjes
of dooreenmenging in fljn verdeelden staat,
waardoor iedere stof zijn eigenaardige kenmerken: kleur, geur, volume, soortelijk gewicht, behoudt; neon, 't is een worden tot een
nieuw lichaam, met andere kenmerken: eon
andere kleur, geur, volume, s. gew. d. Gronddeeltjes, die d. verbinding aangaan, zijn zoo
fijn, dat zij door 't sterkst vergrootend microscoop niet waar to nemen zijn, wij zien een
hoeveelheid suiker of zout in water langzamerhand verminderen, onzichtbaar worden,
zoodat 't water even holder en doorzichtig
blijft, en kunnen dan door to proeven of to
wegen weten, of 't vocht suikerwater dan wel
pekel geworden is, maar d. suiker- of zoutdeeltjes met 't machtigste instrument ,niet
w-aarnemen. Wat er eigenlijk geschiedt, d.
oorzaak dozer innige verbinding, d. oorzaak
v. d. keurverwantschap, d. wipe v. rang.
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schikking der gronddeeltjes is ons onbekend ;
wel kunnen wij nauwkeurig d. wetten, volgens welke d. verbindingen geschieden, en
weten wij , dat 't licht, d. warmth en d. elec.
triciteit daarop. een grooten, a. bepaalde wetten
onderworpen, invloed hebben. Men kan door
een galvanischen stroom 't water ontbinden
tot twee luchtsoorten: done maat zuurstofgas
on twee maten waterstofgas. Laat men nu in
zekere ruimte twee maten waterstof en ()elle
maat zuurstof samenstroomen, dan verbinden
zij zich nog niet tot water, maar blijven een
gemengde luchtsoort, knalgas geheeten. Eerst
als er eon electrische vonk door gevoerd wordt,
verbinden zich doze gassen plotseling tot
water. Sommige stoffen weigeren zich to verbinden, bijv. olie en water; andere stoffen doen
dit met zulk een graagte, dat er door d. hitte
en 't rondspatten gevaar ontstaat, bijv. als
kalium-hydroxyd in aanraking komt met zwavelzuur. Van d. onderscheiden vormen, waaronder zich d. aantrekkingskracht openbaart
(zwaarte, cohaesie, adhaesie, affiniteit) is d.
affiniteit of verwantschap verreweg d. machtigste en onweerstaanbaarste.
AMR() (JAN MARIA), dominikaan, diende
vele jaren als ingenieur in d. legers v. don
Jan v. Oostenrijk, kwam in dienst v. d. Genueesche republiek en stierf in 1675 to Napels.
Er bestaat v. hem een Italiaansch werk over
d. genie.
ABM.) (MATTHEUS), in 1430 to Napels gob.
en daar in tachtigjarigen ouderdom overl., was
vertrouwd raadsman v. koning Ferdinand I
en president der Koninklijke Kamer. Zijn werken zijn: , Commentatio in constitutionem
Siciliae et Neapolis" (Francf., 1603); „Commontato super tres libros feudorum" (Venet.,
1534); „Decisiones Neapolitanae antiquae et
novae" (Venet., 1564); „Lecturae super consuetudines Neapolitanae Siciliaeque regni"
(Lugd. Bat., 1535) ; „Lecturae super c. VII
codicis Justiniani" (1560). Ongeveer een eeuw later heeft zich 00k GA2TANIIS AFFLITO, als rechtsgeleerde door zijn geschriften bekend gemaakt.
Afilitto (RODOLPHO, markies d.), Ital. staatsman, gob. 1819 to Ariano, overl. to Napels 26
Juli 1872, was reeds jong staatsraad on had
een werkdadig aandeel in d. gebetutenissen
v. 1848 on 1859. Hij bevorderde bij d. nadering
v. Garibaldi d. opstand in d. provincien, maar
wist tegen d. bedoeling der radicalen en republikeinen door een plotseling volksbesluit d.
vereeniging v. Napels met 't koninkrijk Italig
door to zetten. Meermalen was hij prefect to Napels en handhaafde dan krachtig orde on wet.
Affo (florTA.Eus), gob. 1741 to Busetto in
't hertogdom Parma, word in 1786 professor
der wijsbegeerte to Guastalla, later hoogleer.
in d. geschied. a. d. hoogesch. to Parma, eindel& bibliothecaris der hertogelijke boekerij
en overleed in 1797. V. d. 121 werken, die hij
geschreven heeft, zijn d. voornaamste : „Dizionario precettivo, critico ed istorico della
poesia volgare" (1777); „Storia della citta di
Parma" (1793) ; La zecca e moneta Parmigiana
illustrata" (17:.:); „Memori degli scrittori e
liiteratori Parmigiani" (1789-1797, 5 dln.).
Affodil (Asphodelus). d. Affodillen (grafbloemen) On a. d. Himinten verwant en behooren als deze tot d. nat. fam. der Liliacegn. Ztj groeien langs d. Middell. zee a. d.
Kaap d. Goode Hoop on op Nieuw-Holland.
hebben schoone, tamelijk groote, witte of
gele, a. d. top eons opgerichten blbemstengels
vastgehechte bloemen en lange smalle bladeren; zij worden door middel der wortelspruiten gemakkelijk vermenigvuldigd. d. Soorten
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die men in onze hoven aantreft, zijn: A sphodelus luteus, L.; Asph. albus, W.; Asph. creticus,
Lam.; Asph. fistulosus, L.; Asph. ramosus, L.;
Asph. aestivus, Brit. en Asph. tenuior, M. B.;
d oze zijn alle voor d. kouden grond geschikt
en bloeien in Juni of Juli. Van oudsher en bij
✓ersch. volken worden affodillen op d. graven
geplant of met afgestorvenen in verband gebracht.
Affre (DENIS A.UGUSTE), geb. 24 Sept. 1793
te s. Rome-de-Tarn, wUdde zich vroeg a. d.
geestelijken stand en onderscheidde zich door
wetenschappelUken zin en vroomheid. In 1815
werd hij professor der godgeleerdheid a. 't
seminarium s.-Sulpice ; in 1821 generaal-vicaris
v. Lucon•, in 1840 aartsbisschop v. Parijs. Daar
word hij het slachtoffer ztjner menschlievendheid. Op 25 Juni 1848 wilde hij op 't plein der
Bastille d. daar opgerichte barricade bestijgen,
om d. opstandelingen, wier zaak reeds hopeloos was, tot 't nederleggen der wapenen te
overreden. Vruchteloos stelde men hem voor,
dat hij een wissen dood te gemoet ging. „Mijn
leven beteekent zoo weinig" gaf hij ten antwoord. Te voet, in ambtsgewaad ging hij eerst
naar generaal Cavaignac, om diens toestemming te erlangen. d. KrUgsheld was verrast
en bad hem, zichzelf te sparen; maar Afire
weifelde niet en zeide andermaal: „Mijn leven
is zoo weinig waard." Tot dusverre hadden
velen hem vergezeld, maar nabij d. barricade
zag hij nog slechts een dienaar nevens zich;
toen hij dezen aanmaande ook terug te keeren, weigerde d. trouwe dienaar met d. woorden: „Als er gevaar voor mij is, is er ook
gevaar voor u; ik kan u niet verlaten." d.
Dienstdoende generaal Bertrand stond een
wapenschorsing toe van een uur. 't Schieten
hield op, en Affre beklom met een groenen
tak in d. hand als vredebode d. barricade.
„Mijne vrienden, hoort mij!" riep hij, maar
zijn stem word verdoofd door 't geweld. Plotseling viel een schot. „WU worden verraden!"
gilde 't yolk : „Te wapen !" Allen vuurden, en
d. aartsbisschop zonk doodelijk getroffen ineen.
In d. doodstrijd sprak hij nog eons: ,Mijn
leven geldt zoo weinig; o God! laat mijn bloed
't laatste zijn, dat vergoten wordt." Men heeft
v. zijne hand versch. godgeleerde geschriften
en een work over d. Egyptische hi6roglyphen.
Affronte wordt in 't blazoen gezegd v. dieren, die met d. hoofden naar elk. gekeerd zijn.
Affry (LOD. AUG. PHIL. graaf v.) word in
1743 to Freiburg geb. Reeds vroeg volgde hij
d. krijgsk. loopbaan zUns vaders, die in 1755
buitengewoon Fransch gezant to 's Hage was.
Affry klom op tot luit.-generaal b. d. Zwitsersche garde. Na d. Fransche omwenteling
voerde hij 't bevel over 't leger a. d. Boven-Rijn
tot Aug. 1792, doch keerde na 't ontslag der
Zwitsersche regementen, naar zijn geboorteplaats terug. In 1798 kwam hij daar in d. Geheimen Raad, on toen Zwitserland door buitenlandschen aanval on binnenlandsche omWenteling bedreigd werd, trachtte hij door
voorzichtigheid en bozadigdheid 't gevaar to
keeren. Na 't bezetten v. Freiburg door d.
Franschen, word hij lid der provisioneele regeering, on toen Napoleon in 1802 Zwitsersche
afgevaardigden naar Parijs ontbood, nam hij
die betrekking op zich. Napoleon achtte hem
op dat oogenblik voor zijn plannen 't meest
geschikt, koos hem tot Mediator der Zwitsersche Republiek, om d. staatsregeling in to
voeren, die onder d. naam v. Acte v. Mediatie
bekend is, on benoemde hem, 19 Febr. 1803,
tot eersten Landamman. Affry poogde d. oogmerken des bemiddelaars to bevorderen, on
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behield zijn waardigheid tot a. zijn dood, op
26 Juni 1810, juist toen to Bern d. Landdag
zou bijeenkomen. Hij was bedaard, gevat en
bezat d. gaaf van steeds iets to kunnen zeggen,.zonder daarom nog eon bepaald gevoelen
to mten, en to kunnen zwijgen, zonder dat 't
uit verlegenheid of onkunde scheen to ontspruiten. Htj was stilzwijgend, maar vriendelijk en zeer eenvoudig zijn leven on handelen. 't Beginsel, waarvan hij in zijn moeilijke
betrekkingen scheen uit to gaan,. word eons
door hem uitgedrukt in zijn openingsrede v.
d. eersten Bondsdag (Tagsatzung) :
stel
mijn room daarin, dat ik van mime buitengewone volmachten geen gebruik maak."
Affuit (Hd. Laffette) is d. metalen of houten toestel, waarop eon vuurmond, kanon of
houwitser geplaatst wordt tot vervoer of tot 't
vuren. Aan meest alle affuiten zUn insnUdingen
(tappannen), waarin 't kanon met d. tappen hgt,
on eon stelschroef om 't stuk a. 't bodemstuk
to ondersteunen en bij 't richten d. vereischten
stand (elevatie) to kunnen geven. d. Inrichting
der affuiten hangt of v. d. vuurmond en v. 't
doel, waartoe zij bestemd zijn; zoo heeft men:
10. Wal-affuiten, bestemd voor 't zware geschut in vestingen on kustbatterijen. d. Omwenteling in d. laatsten tijd door d. invoering v. 't
getrokken, verdragend en v. gietstaal vervaardigd geschut heeft ook 't samenstel der
affuiten geheel gewijzigd ; op zeer ingewikkelde
wijs on met toepassing v. zeer verschillende
systemen wordt 't nieuwere buitengewoon
zware kanon gewend, gericht en bewogen. d.
Tot dusverre gebruikte wal-affuiten waren ingericht, om geplaatst op daartoe dienende houten ramen, 't vuur in zeer verschillende richtingen over een borstwering to kunnen brengen;
of wel om lager geplaatst zijnde, door diaper
ingesneden schietgaten to vuren, waardoor 't te
bestrijken veld wel meer beperkt, maar d. bediening meer gedekt is. Om op d. eerste wijze
gebruikt to worden, rusten zij met d. ijzeren
naven der raderen en met 't achtereinde of d.
staart op een houten raam, hierdoor kunnen d.
affuiten tot 't laden on tot d. verdere bediening,
gemakkelijk voor- on achteruit gebracht worden. en kan d. richting btj dag gegeven, des
nachts bewaard blijven. Dit raam draait a. d.
voorzijde om een ijzeren spil, en loopt v. achteren met twee rollen, over een in d. grond
vast gelegden houten cirkelboog., waardoor 't
gemakkelijk in d. bedoelde richting kan gebracht worden. Om achter schietgaten, en dus
lager gesteld, gebruikt to worden, steekt men
kleine ijzeren rollen in plaats der raderen a.
d. as, on wordt het raam door een houten bedding vervangen; zij zijn dan tevens ook voor
't vuren in lags kazematten geschikt. Op d.
kustbatterijen worden zij meestal volgens d.
eerst beschreven wijze opgesteld, om d. beweging der vijandelUke schepen te kunnen
volgen. WU1 zulke affuiten zelden groote verplaatsingen behoeven to ondergaan, is storkte,
eenvoudige inrichting en gemakkelijke herstelling hier een grooter vereischte dan lichtheid on beweegbaarheid. Tot 't vervoer worden zij met een affuit-oog, dat a. d. staart is,
a. een voorwagen gehaakt (zie voorwagen); . ' t
geheel vormt dan een vierraderig voertuig,
waarop 't raam, d. cirkelstukken en verdere
benoodigdheden tevens plaats vinden; d. kanonnen worden nimmer op daze affuiten vervoerd, maar vereischen voor eenigszins aanzienlijke afstanden, een afzonderlijken kanonWagen. Tot d. wal-affuiten behooren ook nog d.
depressie-affuiten, bestemd voor geschut, dat
uit zeer hooge standpunten, vrij steil naar be-
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neden moet vuren, zoo als bij forten, die op
hoogten aangelegd zljn, noodig kan wezen.
Door d. gesteldheid v. onzen bodem zijn zulke
affuiten hier niet voorhanden. Ye& d. invoering der wal-affuiten had men veelal bij d.
artillerie de zoogen. Gribeaural- of vestingaffuiten, die minder beweeglijk en daardoor
minder geschikt waren voor 't gebruik op
kustbattertjen. d. Vesting-affuiten zljn nog in
gebruik, doch worden niet meer aangemaakt,
evenmin ale d. kust-affuit
en, omdat beide
door d. wal-affuit worden vervangen.
2°. Belegerings-affuiten bestemd tot d. aanval v. vestingen, moeten beweeglijker zijn dan
d. vesting-affuiten, omdat zij meer en grootere
verplaatsing moete
n
Zij worden
in d. regel achter schietgaten en op beddingen
gebruikt. Hoewel beweeglijker dan d. vestingaffuiten, zljn ztj niet geschikt om d. kanonnen
op zeer groote afstanden to vervoeren; daarom
zijn daarvoor bij d. belegeringstreinen afzonderltike kanonwagens noodig. Aan d. affuitstaart is een zoogen. klapmutsgat en ring,
waarmede men d. affuit met een voorwagen
kan verbinden, om daarmede als een vierraderig voertuig vervoerd to kunnen worden.
Er is een belegerings-affuit ontworpen, die
tevens tot 't vervoeren van 't kanon is ingericht, en waardoor alzoo d. kanonwagen kan
vervallen; bjj zulke affuiten zijn gewoonlijk
twee paar ligplaatsen voor d. tappen, waarvan een paar d. voordeeligste ligging geeft
voor 't vervoer en 't andere voor 't vuren. d
Belegerings-affuiten zijn ook v. een uitgestrekt
gebruik btj d. verdediging v. vestingen. Bij
onze artillerie heeft men belegerings-affuiten
voor bronzen kanonnen v. licht kaliber en
voor d. houwitser v. 20 cM.
8°. Veld-affuiten hebben d. beweeglijkheid
tot hoofdvereischte, omdat ztj d. snelste bewegingen der troepen zelfs der kavallerie, moeten kunnen volgen. Zoowel bij 't vervoer als
bij 't vuren bltjven d. kanonnen op deze affuiten liggen. d. Affuit wordt weder door een
afruitoog met een voorwagen verbonden, en
op die wtjze vervoerd; zulk een voorwagen
ent dan tevens tot barging der munitie en
verdere benoodigdheden. d. Verbinding met d..
voorwagen kan ook geschieden door een ketting, of eon touw (prolonge). Aan d. staart der
veld-affuiten is nog een speak (richtspeek) bevestigd, die, zoodra d. affuit v. d. voorwagen
afgehaakt is, in 't verlengde v. d. staart wordt
vastgemaakt om daarmede d. affuit in d. verlangde richting to brengen. Tevens zijn a. d.
affuiten aangebracht 't laadgereedschap, eenige
reserve-stukken on verdere behoeften. Men
heeft behave deze soort v. veld-affuiten, die
tot 't zware veld-materieel behooren, ook nog
d. veld-affuiten v. 't lichte veldmaterieel. Zie
veldmaterieel. Doze laatsten hebben veal overeenkomst met d. eersten, doch zijn lichter en
v. zwakkere afinetingen; d. inrichting der bijzondere deelen is meer samengesteld. Meer
en meet begint men v. vele vermeende verbeteringen bij deze affuiten terug to komen
tot 't zwaardere stelsel. Btj 't zware veldmaterieel zjjn twee soorten v. affuiten: die
voor 't zwaardere geschut en die voor d. korten
houwitser v. 15 cM. Bij 't lichte veldmaterieel
heeft men een affuit voor d. houwitser a, 15 cM.
en een voor 't lichte kanon, tevens dienende
voor d. houwitser v. 12 cM. Behoudens kleine
wijzigingen worden deze affuiten ook gebezigd btj onze artillerie in d. Koloni8n, waar
nog bovendien voor d. berg-artillerie d. zoogen.
berg-affuiten in gebruik zijn, die voor lichtere
vuurmonden ingericht, zeer eenvoudig en licht
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zijn, zoodat het gewicht der affuiten slechts
185 KG. bedraagt.
4°. Scheeps-affuiten on sleden. Sedert d. invoering der torenschepen en gepantserde oorlogsvaartuigen is ook hier d. toestel, wa,arop 't
kanon draait en gericht wordt, geheel gewtjzigd. 't Dude scheeps-affuit of 't rolpaard heeft,
wat d. affuit zelve betreft, wel eenige overeenkomst met d. belegerings-affuiten. d. Vereischte
elevatie wordt niet door een schroef, maar door
ondergeschoven wiggen gegeven. Zij hebben bij
't gebruik vele nadeelen, zoodat zij voor onze
scheeps-artillerie niet meer aangemaakt worden. Omdat zij weinig plaats innemen, worden
zij ook wel in kanonkelders geplaatst.
d. Caronnade-slede wordt met d. caronnade
verbonden door een bout, wig d. caronnaden
geen tappen hebben, maar a. d. onderkant v.
een boog voorzien zijn. d. Slede bestaat uit
een onder- on bovenslede, die over elkander.
kunnen schuiven. d. Onderste wordt met een
bout a. 't boord v. 't schip bevestigd; d, bovenslede is door een broeking on talidn verzekerd, omdat wegens d. beperkte ruimte d.
terugloop v. d. slede, zoowel bij 't afvuren ale
bij 't slingeren v. 't schip, hinderlijk Ain zou.
Men heeft eindelijk nog een zeer eenvoudige
soort v. ijzeren affmten, sprinkhanen geheeten,
die echter alleen voor saluutt of seinschoten op
dijkposten, maar nimmer tot ernstig gebruik
geschikt zijn.
d. Hoofddeelen der affuiten warden voorheen
algemeen v. hout gemaakt en door zwaar ijzeren beslag vereenigd on versterkt. Meer on
meer is daarvoor eehter gesmeed tjzer on staid
in d. plaats gekomen; doch 't gevaar, dat er
voor d. bediening bestaat door d. tjzerscherven,
indien een ijzeren affuit door een vtjandelljken
kogel getroffen wordt, levert bezwaren, die
men nog niet geheel uit d. weg heeft ktmnen.
ruimon.
Afgevaardigden zijn in staten, die volgens een grondwet geregeerd worden, d. mannen, die door d. kiesgerechtigde burgers worden aangewezen om als vertegenwoordigers
v. 't geheele yolk op to treden, to handelen,
zitting to nemen in d. wetgevende vergadering en daar to stemmen near eigen overtuiging zonder ruggespraak met hunne kiezers.
d. Kamers v. volksvertegenwoordiging, die
met onze Tweede Kamer overeenkomen, tenon
in 't Britsche rijk ruim 650, in FrankrAlk 750,
in Italia ruim 500, in Zweden en in Pruisen.
ruim 400, in d. Duitschen rtjksdag btjna 400,
in Oostenrijk on in Hongartje iedor ruim 350,
in Spanje ruim 300, in Griekenland bijna 200,
in Beieren ruim 150, in Zwitserland, Noorwegen, Portugal, BelgiO on Denemarken ruim
100, in ons vaderland precies 100 afgevaardigden. Volgens onze herziene grondwet v. 30 ►
Nov. 1887 moeten d. afgevaardigden ter Tweeds
Kamer an: mannelijke Nederlanders, minstens
dertig jaar oud, die niet bij rechterlijke uitspraak ontzot zijn v. d. verkiesbaarheid. Zij
worden gekozen rechtstreeks bij geheime stemming voor d. tijd v. vier jaar, on stemmen
zonder last van of ruggespraak met hunne
kiezers. d. Kiezers moeten ztjn: mannelijke
Nederlanders, minstens 23 jaar oud, die d. door
d. kieswet to bepalen kenteekenen v. geschiktheld on maatschapp. welstand bezitten. d.
Laden der Eerste Kamer worden door d.
Provinciale Staten gekozen voor d. tijd v.
negen jaar. Ook d. afgevaardigden v. d. Provincial° Staten on d. Gemeenteraad worden
ten onzent rechtstreeks benoemd door d. kiesbevoegde burgers.
Afghanistan, 't land der Afghanen, is
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13 000 vierk. geogr. mpl. groot, heeft 6 milMoen inw., ligt tuss. 38° en 29° N. B. en grenst
ten N. a. Bokhara, ten 0. aan Britsch IndiC,
t. Z. a. Beloedsjistan en t. W. a. Perziti. 't Is
een hoogvlakte die v. d. Hindoe-Koh (5000 M.
hoog) naar 't Westen afhelt en naar 't Zuiden doorsneden wordt v. 't Solimangeb. Bergpassen voeren over d. Hindoe-Koh naar 't
N. en d. waterscheiding, die d. Indus bepaalt,
wordt door 't diepe dal v. d. Kaboelrivier
(waaraan Pesjawer ligt) doorbroken, waardoor
d. beroemde Kheiber-pas en d. Bolan-pas gevormd worden die reeds v. ouds d. handelsweg waren V. India
I
n. Perzi6 en Tartarije, en
a. d. steden Kaboel, Kandahar en Herat handelsgrootheid gaven. In d. Z.-W.-oasen is 't
warm genoeg om suikerriet, katoen en palmen
voort te brengen, maar d. hoogvlakte heeft
gestrenge winters met hevige sneeuwstormen.
d. Bewoners zijn voor 't grootste deel zwervende herders, in d. oasen en dalen landbouwers; d. handel en npverheid is meer in handen v. Hindoes, Joden en Armenilrs. Van 't
Westen is d. Islam en v. IndiC d. Brahma-leer
doorgedrongen. 't Land wordt geregeerd door
een Khan, die uit een bepaald geslacht gekozen wordt; maar 't yolk is zeer vrpheidlievend, en kiest zijn afgevaardigden, die tegen
misbruik v. gezag waken. d. Afghaan is krachtig, beenig, heeft een gekromden neus, uitstekende jukbeenderen, zwarte baud en haren
en bruine huid; hij is schrander, voorzichtig,
moedig en gastvrij ; zijn taal is verwant a. 't
Perzisch. 't Land is verdeeld in 26 gewesten,
en heeft geen andere groote steden dan Kaboel
met 80 000 Mw., Pesjawer, Kandahar en Herat,
leder met 100 000 inw., 't fort Attock a. d. Indus
en Balkh ('t oude Baetra).
In vroeger eeuwen maakte dit land een deel
uit v. 't Perzische rijk. Na d. dood v. Nadir,
sjah v. Perzio (1747), maakte Achmed, uit
't aanzienlijk gesl. der Abdallahs, bevelhebber
der Afghanen in Perzischen dienst, zich onafhankelijk meester v. d. gewesten Kandahar
en Khorassan. Sedert 1829 mengden zich d. Engelschen in d. Afghaansche toestanden. DOSTMOHAMMED heerschte te Kaboel en raakte met
d. Engelschen in onmin, die SJOEDSJAH tegen
hem ondersteunden. In 1838 'vaardigde lord
AUCKLAND, gouv.-gen. v. Britsch India een proclamatie uit, waarin a. d. Afghaansche stamhoofden verweten werd, dat zij Perzi6 tegen
d. Engelschen steunden; een Engelsch leger
drong door d. Bolan-pas en Dost-Mohammed moest zich a. d. Engelschen overgeven;
doch diens zoon Akbar verwekte een algemeene samenzwering tegen d. Engelschen,
zoodat die Kaboel moesten ontruimen en op
d. aftocht (Jan. 1842) door d. Kheiberpas bijna
alien omkwamen. (Van d. 6000, uit Kaboel vertrokken, bereikten er slechts tien India wader).
Zoo men meent tegen d. wil v. d. nieuw benoemden gouv.-gen. ELLENBOROUGH, werd een
wraaktocht ondernomen; vreeseljjke verwoestingen werden aangericht, Kaboel en Ghazna
vernield, en Dost-Mohammed over 't geteisterde land wader onder Engelschen invloed in
't bewind hersteld. Herhaalde malen trachtte
doze zich nog met Perzische hulp v. d. Engelschen te ontdoen - maar sedert d. vrede v.
4 Mrt 1857, waarbp d. Perzen gedwongen werden Herat, dat zij bezet hadden, en geheel
Afghanistan voor goed te ontruimen, bleef
Dost-Mohammed een trouw bondgenoot v. Engeland tot zijn dood in 1863, ook in d. moeilijken
tijd dien dit Rijk door d. opstand der Sepoys
in Indig doorleefde. Van PerziO bevrijd, werd
Afghanistan nu door Rusland, dat door 't be-
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zetten v. Toerkestan Indic naderde, bedreigd.
In 1873 werd, bij verdrag tuss. Engeland en Rusland, Afghanistan tot een tusschen gelegen
gordel verklaard, maar toch kwam een Russisch gezantschap te Kaboel d. emir SJIR-ALI
geraakte onder Russischen invloed, en om 't
Engelsche overwicht te handhaven, werd in
Apr. 1879 weer een groote veldtocht (v. 40 000
man, waaronder 13 000 Europeanen) naar Kaboel ondernomen. Gen. Roberts bevocht op
3 Dec. 1879 NI d. Peiwas-pas een beslissende
overwinning. Sjir-Ali verliet met zijn Russische vrienden Kaboel, maar overleed op d.
tocht, en zijn zoon JAXOEB-KHAN werd tot emir
uitgeroepen. Kaboel werd door gen. Roberts
met 10 000 man bezet, en 't Britsche ministerie
vaardigde 21 Febr. 1880 een besluit uit, waarbP
toegang tot Afghanistan
d. bergpassen,
gaven t, door ngeland
Engelandin bezit warden genoU Emir ABD-OER-RHAMAN, onder Eng. inmen. Q.
vloed regeerend, heeft veal te worstelen met oproerige Khans en met d. op d. N.-grenzen voortdringende Russen. In Oct. 1886 is echter door
vereenigde Eng. en Russ. commissarissen een
grensregeling getroffen, die wel gunstig voor
Rusland, maar ook een waarborg v. vrede is.
Afgieten is in d. scheik. 't afzonderen
v. een vloeistof v. 't daarin ontstane bezinksel
of v. een daaronderstaand ander vocht. Dit
geschiedt bp kleine eaten door ze een hellenden stand te gaven; met grootere door bevels,
of door op verschillende hoogten geplaatste
kranen. Indian er nets v. 't vocht mag verloren gaan, moeten er voorzorgen genomen
worden tegen 't afdruppelen langs d. buitenvlakte v. 't vat, en tegen 't spatten.
Afgietsel is een nabootsing v. werken
der beeldende kunst door in een vorm of
matrijs een vloeibare, doch naderhand zich
verhardende stof te gieten. Men overdekt
daartoe 't oorspronkelijk stuk met was of
leem of lood, doch 't best met gips, en neemt
deze specie zoodra die hard geworden is, er
voorzichtig af, zoodat men nu een tegengesteld
model heat, waarin v. 't te vermenigvuldigen
kunstwerk met groote getrouwheid alle indiepingen verheven en alle verhevenheden
ingediept voorkomen. In dezen vorm giet men
een vloeibare maar verstijvende stof, en verkrijgt na 't wegnemen of verbreken v. d. matrijs
een nauwkeurige copie v. 't oorspronkelpke.
Groote voorwerpen moeten deelsgewize worden afgegoten. Hoewel geen afgietsel 't kunstgewrocht volkomen evenaart, worden er echter
ver vaardigd, die het zeer nabij komen. d. Rostische afgietsels in Leipzig an vermaard, en ook
in Parijs worden zeer goede voortgebracht.
Afgietsel-dieren, Zie Infusie-dieren.
Een godsvereering
Afgod, afgoderij.
jegens andere wezens dan 't eenige Opperwezen wordt door d. Christenen afgoderij genoemd en 't voorwerp daarvan een afgod.
Naar gelang 't voorwerp der vereering eon
zichtbaar, bezield of onbezield wezen is, een
mensch of dier, 't ideaal v. een wezen, waarvan 't bestaan ondersteld wordt, of een natuurkracht, of een vreemdsoortig natuur- of kunstgewrocht, of eindelijk een min of meer gedrochtelpk beeld, wordt a. d. afgoderjl d. naam
gegeven v. PolytheIsmus, Idolatrie, Fetischismus, Sabaeismus (zie deze artt.), in onderscheiding v. d. vereering v. eon onzienlijken
God (Theismus), zooals doze bij Christenen,
Isratilieten en Mohammedanen gevonden wordt.
Afgodendienaars noemt men heidenen. In overdrachtelpke beteekenis is afgoderij gel& a.
vergoding, d. i. d. al to groote, door eigenaardige handelingen zich openbarende ingenomen-
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held met eenig voorwerp, zoo als die v. d.
kooktoestellen. Nevens d. spirituslamp v. BERgierigaard met zijn geld of v. d. verliefde met ZELIUS, wordt ook d. gaslamp v. BUNSEN, d..
't voorwerp zUner hartstocht.
gasbrander v. MASTE, on in fabrieken gas-ovens:
of ook wel stoom gebruikt.
Afgodskruid (Dodecatheon Meadia, L.) is
een schoone tot d. nat. fam. der PrimulaceOn
Afkondiging is noodig, om een wet, be
(Sleuteibloemen) behoorende en uit Noordsluit of verordening v. kracht to doen zijn. In.
Amerika (Virginii) tot ons overgebrachte plant
't Rom. recht trad een wet - terstond na d.
met gesteelde, bijna eironde, gekartelde en a.
afkondiging in working. In d. code Napoleon.
d. wortel btjeenstaande bladeren, uit wier midwordt nauwkeurig aangewezen, hoeveel tijd.
na d. afkondiging verloopt, ear een wet toeden zich een bloemstengel verheft, die a. d.
top 10 hi 16, op lange stelen zittende en tot
gepast kan worden. In ons land is een wet,
een scherm vereenigde paarse bloemen draagt,
verbindend twintig dagen na d. dagteekening
wier slippen zich weldra naar buiten omslaan
v. 't „Staatsblad", waarm d. wet is opgenomen,.
en dan d. donkergekleurde meeldraden duidetenzij in d. wet zelf 't tijdstip der in workingbiker doen onderkennen, die bij d. paarse bloetreding wordt aangeduid. Afkondiging v..
men zeer schoon afsteken. Dit gewas bloeit
voorgenomen huwelijk moot in ons land geschieden v. wage d. Burgerlijken Stand v. 1
in Juni en wordt door scheuring der moederd. pui v. 't Raadhuis, in d. regal op twee
plant vermenigvuldigd.
Afgodslang, Zie Boa.
elkander volgende Zondagen.
Aflaat (Indulgentia) is in d. RoomschAfgunst (Fr. jalousie) is een zoo sterke
begeerte naar d. voorrechten, genietingen of Katholieke kerk een kwijtschelding v. verdiende straffen. d. Macht om aflaten to ver't gewaande geluk v. anderen, dat men er leed
leenen, is meermalen misbruikt. Zoo was een
door gevoelt en in verzoeking raakt zich 't
der voornaamste beschuldigingen der kerkelijke
gewaande genot zelfs door onedele middelen
to verwerven. Nog Oene schrede en d. njjd vergadering to Constanz tegen paus Johannes
XXIII, in 1415 dat hij zijn legati6n toeliet,
ontstaat, die wegkwijnt v. verdriet over anded. boetelingen tegen geldbetaling, allerlei misrer geluk. Afgunst ontstaat uit zelfzucht en
daden kwijt to schelden. Een dergelijk misis een teeken v. bekrompenheid.
bruik der aflaten gaf aanleiding tot d. KerkAfhankelifir is een woord, dat in zijn
hervorming in Duitschland on Zwitserland.
samenstellende deelen juist uitdrukt 't goon
Aflaten wordt in d. geneesk. 't afnemen
men er door wil voorstellen, en dat zoowel
v. vloeistoffen genoemd, die tot d. natuurlijke
in d. wetenschap als in 't da,gelijksch leven
bestanddeelen en afscheidingen behooren, bijv_
in den zelfde beteekenis wordt opgenomen.
v. blood (zie aderlating on afnemen v. Wed)
Een ding is v. lets afhankelijk, wanneer in
en v. urine, wanneer doze door een ziekelijken
dit laatste d. radon of oorzaak gevonden wordt,
waarom of waardoor 't eerste is, wat on zoo toestand teruggehouden wordt. Aftappen noemt
men 't afnemen v. vochten, die door ziekta
als 't is; wanneer er dus een verband v. ooruitgestort zijn, bijv. door d. buiksteek (zie
zakelijkheid tuss. beide bestaat.
buiksteek), paracentesis, bij water in d. bulk,
Afinger (BERNHARD), gob. 6 Mei 1813 to
't Is dus onjuist, als men voor 't aflaten v.
Neurenberg, overl. 25 Dec. 1882, was een beurine 't woord aftappen bezigt.
roemd beeldhouwer, die zich v. reizend handAfleggers noemt men in d. plantkunde
werksgezel door eigen oefening on aanleg
takken, die men, terwijl zij nog a. d. moederopwerkte tot talentvol meester. Eerst op 30plant bevestigd waren, genoodzaakt heeft to
jarigen leeftijd trad hij onder leiding v. d.
eeniger plaatse wortel to schieten, ten einde
beroemden RAUCH to Berlijn in d. kunstenaarsloopbaan, on toen hij 60 jaar oud was, ze daardoor voor overplanting geschikt to
maken.
Dit doel kan men op moor dan eene
bezocht hij voor 't eerst Rah.% Tot zijn bewijze bereiken. Vooreerst kan men zulke takroemdste werken behooren 't standbeeld v.
ARNDT to Bonn (1862) een „Penelope a. 't weefken in d. grond nederbuigen en gedeeltelljk
getouw" en een altaar in d. kerk to Neisze (1860).
met aarde bedekken, waarbij men hen gewoonAtireer (Fr. aversion, antipathie, Hd. widerlijk eerst tot a. 't merg insnijdt on een paar
cll. in d. lengte opensplijt. In d.tweede plaats
willen) is d. neiging, die wij gevoelen, om ons
kan men zich v. daartoe ingerichte potten of
of to wenden, to verwijderen v. personen, zaken
bussen bedienen, die uit twee helften bestaan,
of denkbeelden, die een onaangename gewaarwelke om d. ingesneden tak bevestigd on met
wording bij ons verwekken. Al naarmate deze
neiging sterker is, spreken wij v. tegenzin,
aarde gevuld worden. Doze kunstgreep gelukt
weerzm, afschtiw, walging.
zonder moeite bij vele onzer tuinplanten, zoo
als bij rozen, seringen, anjelieren, on bij booAfkoelen is 't kunstmatig verminderen
v. d. warmtegraad eener vaste, drupvormige of
men en heesters, die gemakkelijk wortels maken, zoo als d. populier, vlier en wijnstok. Bij
gasvorraige stof, door die met een kouder voorwerp in aanraking to brengen.
't aanwenden v. bussen of potten is 't noodig,
d. aarde, daarin vervat, altijd vochtig to houAfkookse; (decoctum) is in d. artsenijden, zonder welke voorzorg d. operatie niet
mengkunde d. vloeistof, die verkregen wordt,
gelukt. Zijn er eenmaal wortels gevormd, dan
als stoffen (voorn. plantaarclige) met water
gekookt worden, 'zoodat d. oplosbare deelen
wordt d. tak onder die plaats v. d. moeder-daarin worden opgenomen. In 't algemeen
plant afgesneden.
wordt dit alleen gedaan met stOffen, wier
Afleider (bliksem) is een werktuig, dat
gebouwen tegen 't inslaan v. d. bliksem bewerkzame bestanddeelen niet vluchtig zijn,
zooals kinabast, ltjnzaad, althaea-wortel, kwasveiligt, en door B. FRANKLIN in 1752 uitgevonsiehout, zoogen. Iersche on IJslandsche mos. - den is. Bij zijn proeven op d. electriciteit ontAfkooksels worden gewoonlkjk bereid in open
dekte hij dat, als een puntige metaaldraad
eaten of kookpannen v. glas, porselein of zilver,
dicht bij een geglectriseerd lichaam kwam,
boven een spiritusvlam. Koperen pannen kundie punt d. electriciteit langzaam on zonder
nen niet gebruikt worden, als er zuren of zouten
't vertoon v. vonken ontlaadde, zoo zelfs, dat
in d. vloeistof komen, ijzeren pannen geven
als zulk een metaaldraad door buskruit gea. 't afkooksel een inktsmaak on donkere kleur,
leid ward, dit niet ontbrandde, zoolang d.
als d. stoffen looizuur bevatten. In d. laatsten
electriciteit d. draad onafgebroken, dus zonder
tijd zijn veel verbeteringen aangebracht in d.
als vonken over to springen, kon volgen. Wiji
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d. onweerswolken electriek zijn, meende hij,
dat men d. electriciteit, waardoor d. bliksem
ontstaat, onschadelijk kon maken, door spitse
naar d. aarde geleidende stangen, op d. hoogste deelen v. een gebouw te plaatsen. Deze
uitvinding v. Franklin bleek proefhoudend to
zijn, en meer en meer neemt 't plaatsen v.
afleiders toe, zonder dat er tot nu toe gevallen bekend zijn, dat zij, bij behoorlijke
d. gebouwen niet beveiligd hebben.
Franklin plaatste d. eersten bliksemafleider in
1760 op 't huis v. d. koopman WEST te Philadelphia. 't Moet echter erkend worden, dat
reeds in 1754 d. R. K. priester PROKOP DIWISCH
te Breuditz in Moravia een toestel v. 40 M.
hoog met talrijke metalen punten tot afleiding
v. onweders bij zijne pastorie had geplaatst.
In ons vaderland is d. eerste bliksemafleider
gesteld op d. toren te Doesburg door goner.
KRAYENHOFF op 't eind der 18e eeuw. Van d.
doeltreffende inrichting hangt geheel d. goede
uitwerking af, en 't minste verzuim, zoowel
bij d. aanleg als bij 't onderhoud, kan floodlottige gevolgen hebben. 't Eerste vereischte
is een goede boven 't geboow uitstekende afleiderstang. Doze stang, gewoonlijk van ijzer
vervaardigd, moet voor groote gebouwen een
hoogte hebben v. 7 a, 9 M., en op 't hoogste
punt worden geplaatst; d. stang loopt naar
boven puntig uit en heeft a. 't ondereinde een
dikte v. 5 a 6 cM. Om 't roesten tegen to gaan,
verft men d. stang, en wordt d. punt wel eens
v. koper gemaakt of verguld; zelfs heeft men
wel platina-punten opgezet, zoo men dacht,
om tevens 't smelten to beletten, doch sinds
zulk een platina-punt op d. toren to Goedereede in 1834 door d. bliksem tot een bal gemolten word, on sinds men afleiders met
stomps, verroeste of gesmolten punten nog
even goede diensten heeft zien bewijzen als
vroeger, hecht men minder gewicht a. 't zeer
spits uitloopen v. d. afleiderstang; en inderdaad is ook een stang v. eenige cM. middellijn in vergelijking met d. afmeting v. een onweerswolk, als een scherpe punt aan to merken.
Zelfs al bleek, dat d. electriciteit, die door zeer
scherpe punten langzamerhand on als ongemerkt wordt afgetapt, zich op stompers punten
door bliksemstralen ontlaadde, ook dan nog zou
dit geen• wezenlijk bezwaar zijn, omdat er nog
geen voorbeelden zijn dat een metalen stang
v. 9 mM. dikte door d. bliksem gesmolten is.
d. Afleiderstang wordt stevig op 't gebouw
bevestigd en door een metalen geleider in
gemeenschap met d. grond gesteld. Zulk een
geleider bestaat uit een onaigebroken samenvoeging v. staven of ook wel v. looden reopen,
die door krammen, platen of andere opsluitingsmiddelen, die d. geleider zelf onbeschadigd
laten, tegen en langs 't gebouw worden bevestigd. d. lJzeren of koperen staven moeten
13 a 14 mM. middellijn hebben; d. looden reepen een breedte V. 1 dM. uit lood v. 30 KG.
per M 2 ; bij 't gebruik dozer laatste moeten
d. aanhechtingen met 't gebouw op korten
afstand v. elk. liggen, omdat d. wind 't lood
gemakkelijk oprolt. Van 't onafgebroken voortloopen der metalen geleiding tot in d. grond
hangt d. goede uitwerking eens geleiders grootendeels af; daarom moot d. samenvoeging v.
d. geleider met d. afleiderstang, zoowel als der
geleidstaven onderling, zoo volkomen mogelijk
zijn, zonder tusschenplaatsing v. minder good
geleidende soldeersels of v. bars, glas, hout,
steen of andere stoffen die slechte geleiders
der electriciteit zijn (Zia electriciteit). d. Metalen
staven worden daartoe aaneengeschroefd, d.
looden reopen onderling vereenigd door zoo-
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gen. veltzingen of verzengingen, die bovendien
nog met soldeersel worden verzekerd. Men
gebruikt geen gaol koper, vooral niet in aanraking met ijzer, wig dit langzamerhand verteert. Looden pijpen worden meesttijds gemonied, om daardoor beter tegen d. invloed
der lucht beveiligd to zijn, on bestaande gebreken spoediger in het oog to doen vallen.
d. Geleiders moeten niet a. die zijde v. 't gebouw afloopen, v. waar d. meeste onweOrsbuien komen, omdat d. regen die muren 't
eerst on 't meest bevochtigt, waardoor zij zelf
geleiders worden. d. Weg v. d. afleider tot a.
d. grond moot zoo kort mogelijk zijn, omdat
d. electriciteit niet alleen d. besten geleider
maar ook d. kortsten weg kiest. Zijn er groote
metalen voorwerpen a. 't gebouw, zoo als klokken, uurwerken, windvanen, kruisen, goten,
looden of zinken platten of zware ankers, zoo
moeten deze door zijdelingsche geleiding met
d. afleider in verbinding worden gesteld, wijl
zonder die voorzorg d. electriciteit v. d. afleider
op zulke voorwerpen kan overspringen; en 't
gevaar bestaat niet in 't geleiden langs een
geleider, maar wel in 't overspringen daarop.
Bij zulke geleidingen en verbindingen is 't
raadzaam geen scherpe hoeken to maken, wijr
d. electriciteit zich bij d. hoekpunten ophoopt
on daardoor moor geneigd is om op andere
voorwerpen over to springen. d. Geleider moot
eindelijk a. 't ondereinde met een ijzeren stang
verbonden zijn, die zooveel mogelijk gemeenschap met d. grond moot hebben on daartoe
in eenige klauwen uitloopt. Gay Lussac schrijft
voor, die uiteinden met good uitgegloeide bakkerskolen to omringen, omdat deze d. electriciteit good geleiden en 't ijzer zoo zeer tegen
't roesten beveiligen, dat staven, na dertig
jaar in d. grond gelegen to hebben, daardoor
nog niets geleden hadden. d. Kolen moeten
echter good uitgegloeid zijn, wijl zij anders
d. electriciteit niet geleiden en daardoor een
gevaarlijke working zouden hebben.
Vochtige. grond, rivieren, beken, putten of
zeer groote waterleidingen geven als goedegeleiders, een geschikten uitweg a. d. electrieken stroom. Bij gebrek hieraan schrijft
men wel eens voor, oud ijzer, zoo als oudekachels, potten, kanonnen e. d. g. in d. grond
to graven, doch tenzij men dit in verbazend
groote hoeveelheid aanbrengt, schijnt dit
middel ontoereikend. Gebouwen op rotsgronden of op hoogten zijn er dus in dit opzicht
't ongunstigst aan toe. Aangaande 't beveiligingsvermogen heeft d. praktijk, d. i. hier d.
waarneming eener menigte voorvallen, geleerd, dat een afleider om zich heen een
cirkel beveiligt, die viermaal d. hoogte der
afleiders tot middellijn heeft, zoodat -indiem
men zich op d. grond, om d. voet des afleiders
zulk een cirkel voorstelt, en al d. punten v..
dien omtrek met 't hoogste punt v. d. afleider vereenigd denkt, al wat binnen d. op
deze wijze verkregen kegel ligt, beveiligd is:
Zeer groote gebouwen, groote kerken Mrs ,.
met niet zeer hooge torens, moeten dus
meerdere afleiders hebben, die zich evenwel
in een gemeenschappelijken geleider kunnen
vereenigen. Vreest men, dat d. bliksem niet
rechtstreeks, maar v. nabijgelegen gebouwen,.
boomen of andere voorwerpen op 't gebouw
overspringen zal, zoo kan men d. geleider
ook nog in verbinding stollen met horizontaal
of schuins uitstekende afleiderstangen, die dan
't doeltreffendst op d. hoeken zijn aan to
brengen. Spitse torens behoeven tot eigen
beveiliging geen afleiderstangen, omdat hun
godaante on d. kruisen of weerhanen, die er-
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gewoonitik op zijn, in vergelijking der onweerswolkon reeds als spitsen zijn aan to m.erken,
d. geleider moot dan evenwel met deze spitsen zorgvuldig verbonden worden.
d. Schepen der Nederl. marine, zoo ook d.
meeste koopvaardijschepen, worden tegenw.
v. afleiders voorzien. Omtrent hunue inrichting bestaan nog verschillende meeningen,
wij1 zij a. eigenaardige bezwaren onderhevig
zijn en a. verschillende eischen moeten voldoen. d. Scheepsafleiders volgens 't stelsel v.
SNOW HARRIS bestaan uit een afleiderstang
boven op d. mast geplaatst, en een geleider
nit koperen platen samengesteld, die in d.
mast ingesloten worden, tot binnen in 't schip
afdalen, daar met d. voornaamste metalen
deelen in gemeenschap worden gesteld, en
eindelijk door d. romp v. 't schip heen op d.
koperen buitenbekleeding eindigen; d.geleiding
over d. ezelshoofden geschiedt ook door zulke
platen. Er bestaan echter bezwaren tegen d.
aileiding binnenscheeps ; ook zijn d. kosten v.
d. inrichting aanzienitjk. Een ander stelsel
bestaat in t ophijschen v. een afleider v.
koperdraad-touw, of v. een ketting, die langs
d. brampardoen over d. rust, los in 't water
afhangt. 't Opbrengen v. deze afleiders bij
naderend onweder heeft somtijds noodlottige
gevolgen gehad ; en 't heen en weder slaan
en 't slingeren v. d. mare geleiders is lastig
en heeft wel eens ten gevolge, dat 't ondereinde door d. beweging v. 't schip uit 't water
raakt en d. gemeenschap daarmede verbroken
wordt. Bij d. afleiders op d. schepen der Nederl. marine heeft men deze bezwaren vermeden door a. d. afleiderstang een koperdraadtouw v. 16 a 20 mM. middellijn te bevestigen; dit loopt langs d. stengen tot op d.
mast, verdeelt zich daar in twee deelen, die
langs d. achterste hoofdtouwen v. 't benedenwant bljgebonden worden, en a. beide zijden
v. 't schip op d. koperen buitenhuid eindigen;
na daarop bevestigd te zijn, loopen d. geleiders nog 5 d.M. onder water voort. d. Atleider
bestaat uit versch. einden kopertouw, die zoo
op d. ezelshoofden bevestigd zijn, dat zij to
zamen wel een doorloopende geleiding vormen, doch niettemin 't afnemen der stengen
toelaten zonder d. geleiding to verbreken.
Vooral bij groote charters moeten alle masten
v. afleiders worden v000zien.
Men vindt in vele werken uitvoerige opgaven omtrent d. ultwerking v. afieiders op
gebouwen en schepen, waaruit blijkt, dat d.
afleiders door d. bliksem aan to trekken niet
d. gevallen vermeerderen, waarin d. gebouwen — al is 't dan op d. afleider — getroffen
worden, maar dat doze integendeel na 't
stollen v. afleiders daaraan veel minder bloatstaa,n, waarschijnlijk doordien d. onwetrswaken reeds op aanzienlijken afstand daardoor onschadelijk worden gemaakt; dat er
nog geen gevallen bekend zijn, waarin good
gestelde en behoorlijk ingerichte afleiders d.
gebouwen niet volkomen beveiligd hebben;
dat ook sinds d. invoering v. afleiders, noch bij
d. Nederl., noch bij d. Fransche marine voorbeelden bekend zijn v. belangrijke schade
door d. bliksem a. d. schepen veroorzaakt;
terwijl d. menigte schepen, die vroeger getroffen worden, 't aantal mensehenievens, die
daarbij verloren ginger, en d. aa,nzienlijke
geldelijke schade, daardoor to weeg gebracht,
vOOr deze uitvinding ontzett,end was.
Afleider (Nagel-). d. Electrisehe verschijnselen, die d. onweershagel of zoogen.
zomerhagel vergezellen, hebben It denkbeeld
doen ontstaan, om oak d. zoo vernielenden
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hageislag v. d. akkers of to leiden; vandaar d.
ogingen, reeds in 1776 door Gnenant d. Montrd, en later door La Postolle en Paupaille gedaan, .ora dien geesel des landbouws
of to wenden, door a. den darnpkring electriciteit to onttrekken. Hazel-Wielders zijn dus
inderdaad ook bliksem-afleiders a. hooge palen,
staken of booraen bevestigd, on in genoegzaam
aantal opgesteld op d. akkers en wijnbergen,
die men beveiligen wil. Aanvankelijk bezigde
men stroo-touw in plants v. metalen geleiders ;
doch v. doze inrichting, waarvoor geen wetenschapp. grond bestond, word al spoedig
afgezien, en men verving 't stroo-touw door
metalen kettingen of staven. d. Ondervinding
heeft echter tot nu toe aangetoond, dat hoeveel men ook vroeger met doze afleiders op
had, zij weinig of geen bescherming geven,
waarschijnlijk doordien d. electrische verschijnselen wel 't vormen v. d. hagel vergezellen, maar niet dien besturen. Op vele
plaatsen, in Z.-Frankrijk en in Itali6 zijn
bouwlanden on wijnbergen door d. hagel geteisterd, niettegenstaande d. groote menigte
der daarop geplaatste hagel-afleiders. Wij1 d.
vorming v. d. hagel nog niet op voldoende
wipe is verklaard, is 't wellicht gewaagd op
wetenschappelijke gronden 't geheel onnutte
v. hagel-afleiders to willen bewijzen; doch
naar d. tot nu toe verkregen ondervinding
moot men die, wat hun beveiligingsvermogen
betreft, zoover beneden d. bliksem-afleiders
rangschikken, dat d. oprichting er v. geen
aanbeveling verdient.
Afieiding is een woord met vele beteekenissen - in 't algemeen geeft 't te kennen:
iets zoo leiden of voeren, dat 't v. zijn plants
of weg afgaat; zoo wordt bijv. een beak of
rivier v. Naar oorspronkelijken loop afgeleid.
In d. zielk. verstaat men door Wielding (Fr.
distraction, Hd. Zerstreuung) d. middelen om
d. vermoeiden geost v. bepaalde denkbeelden
at to trekken; Alders a. mane, a. waanzin,
ja, a. aanvallen v. razernij, kunnen door muziek, tooneelvoorstellingen, lichaamsarbeid e.
d. g. belet worden a. d. hun martelende voorstellingen to denken. In d. logika en in d.
wiskunde is Wielding 't trekken v. 't eene
besluit nit 't ander°, 't bouwen v. sluitredenen
op elkander, 't laten voortvloeien v. (I. eerie
formule uit d. andere. In d. taalk. is afifiding
(derivatio) d. woardvorsching, d. opsparmg v.
d. oorspronkellike woorden, v. d. woorden,
die uit stammen en wortels zijn ontstaan, en
v. d. regelen volgens welke dit is geschied.
In d. geneesk. is Wielding d. working der middelen, die bij d. lijdor a, d. loop der vachten
een andere richting geven, d. ziekeiiike a p
hooping v. een vocht op deze of gene p is
verminderen of-door prikkeling v. eenlichaamsdoel d. pijnlijke aandoening v. een diaper gelegen deel wegnemen. Aderlaten, bloodzuigers
en koppen zetten, Spaansche vlleg, mosterdpap, fontenel, gin zulke afleidingsmiddelen,
Oak heete voet- en handbaden, maar vooral
koude omsiagen, compressen, wasschingen,
stortbaden e. d. g.
ASong v. staataschulden is d. eenvoudigste vertu v. schuiddelging, als bestaande
in d. voile afbetaling v. 't norainale bedrag,
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dat op d. staatspapieren stoat uitgedrukt. Tot
daze wijs V. &flossing gaat d. staat alleen over,
als d. effecten ter beurze boven d. nominale
waarde (boven pari) worden verkocht. Is er
• 't aangaan der leening een bepaalden tijd
of wijs v. &flossing bedongen, dan is d. ataat
niet tot willekeunge afbetaling gerechtigd,
maar dan staat voor d. regeenng d. weg
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open, om door makelaars d. effecten tegen

beurskoers te doen inkoopen, zooals in d.
Vereen. Staten 't ministerie v. tinancien sinds
eenige jaren d. ontzaglijke schulden delgt, in
d. burgeioorlog tegen d. Zuid-confederatie aangegaan. d. Eerste wijs v. aflossing drukt d.
koers, want die daalt ongeveer tot part; d.
tweede wijze verheft d. koers, zoodat d. staatsinkoopen met beleid en langzaam moeten
geschieden.
A. fortiori beduidt in d. logika dat wat
v. 't grootere of v. 't meer algemeene geldt,
ook en zooveel te meer v. 't kleinere of meer
bijzondere moet gelden.
Afplatting der aarde. Als een lichaam
om een denkbeeldige as wentelt, zullen al d.
deelen cirkels beschrijven en wel des to grootere naar mate zij verder v. 't middenpunt
verwtjderd zijn. d. Richting der beweging moet
dus elk oogenblik worden veranderd, doch
wig d. stof 't vermogen mist om haren toestand v. rust of beweging te veranderen, en
evenmin d. richting harer beweging kan wijzigen, moet er bij een wentelende beweging
steeds een kracht werkzaam zijn om d. richting te veranderen. Alzoo werken in een
wentelend lichaam twee krachten, of is d.
oorzaak der wenteling in twee krachten te
ontbinden: een, die d. stofdeelen zoo dicht
mogelijk bij 't middenpunt houdt: d. middenpunt zoekende kracht, en een die d. stofdeelen
tracht te verwijderen in d. richting v. een
raakign (tangent) v. d. cirkel, die 't stofdeel
beschrijft : d. tangentiaal-kracht, wel eens onjuist middenpunt-schuwende-kracht genoemd.
Al naarmate d. werking v. een dezer beide
krachten verhoogd wordt, vermindert die v.
d. andere en omgekeerd. Wentelt een vast
lichaam, dan wordt d. tangentiaal-kracht door
d. samenhang der stofdeelen tegengeweikt;
toch wordt bij een zeer snelle wenteling d.
tangentiaal-kracht zoo machtig, dat d. samenhang wordt verbroken. Wentelt een bal v.
weeke stof om een zijner middellijnen, dan
zal d. bal door d. tangentiaal-kracht een afgeplatte gedaante verkrijgen, door dat d. deelen
die 't verst v. d. omwentelings-as liggen, zich
er nog meer v. verwijderen. Neemt men alleen
d. deelen der oppervlakte in aanmerking, dan
zal voor deze d. tangentiaal-kracht des te
minder werken, naar mate zij dichter bij d.
polen zijn, en op die polen zelf zal deze kracht
geltjk nul wezen.
Indien d. aarde uit een vloeibare massa
bestond en in rust was, zou zij ten gevolge
v. d. onderlinge aantrekking der deelen een
volkomen bolvormige gedaante moeten hebben; doch door d. dageltjksche omwenteling
zou zij a. d. polen afgeplat en a. d. evenaar
uitgezet moeten zijn. Indien d. vaste aardkorst een bolvormige gedaante had, zou ten
gevolge der tangentiaal-kracht 't water v. d.
wereldzee zich onder d. evenaar ophoopen en
a. d. beide polen zouden groote streken lands
moeten wezen. Wij1 dit echter niet 't geval
is, komen wij tot 't besluit dat d. vaste korst
der aarde zelf een afgeplatte gedaante heeft.
En omdat d. vaste aardkorst juist in die
richting is afgeplat, waarin zij door d. omwenteling moet afgeplat worden, komen wij
tot d. gevolgtrekking, dat zij eenmaal vloeibaar is geweest. Dit besluit wordt nog door
vele andere gronden ondersteund. 't Zal wel
geen nader betoog behoeven, dat d. vorm v. 't
vloeibare deel v. d. oppervlakte der aarde insgelijks die v. een afgeplatten bol of spherolde is.
Men kan langs drie, v. elk. onafhankelijke wezen, d. afplatting der aarde bepalen:
I.
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10. door graadmetingen. Stellen wij ons voor, dat
er binnen d. aarde een cirkel wordt getrokken,
die door d. beide polen gaat en welks middenpunt in dat der aarde ligt. Laat deze cirkel, v- d. polen af te beginnen, in graden zijn
verdeeld en laat uit 't middenpunt door elk
der deelpunten een lijn tot a. d. oppervlakte der
aarde zijn getrokken, dan zullen d. ontmoetingspunten dezer lijnen met d. oppervlakte.
breedte-graden voorstellen. Indien d. aarde
een bol was, zouden deze alle dezelfde
grootte hebben, doch wijl zij is afgeplat, zal
d. afstand tuss. twee achtereenvolgende deelpunten niet overal even groot zijn, maar v.
d. evenaar naar d. polen in grootte toenemen,
en wel des te meer, naar mate d. aarde meer
is afgeplat. Bij d. graadmetingen wordt nu d.
lengte v. een of meer graden v. een meridiaan
nauwkeurig in Meters uitgedrukt en daarenboven d. ligging v. d. boog bepaald. Indien deze
op verschillende breedten geschiedt, kan uit d.
vergelijking der uitkomsten dezer metingen
d. grootte v. d. afplatting der aarde worden
afgeleid. 20. Door slingerproeven. Aangezien d.
beweging v. een slinger 't gevolg is v. d.
aantrekking der aarde, moet ook d. lengte
v. d. secondeslinger daarvan afhangen. Overal
waar d. aantrekkingskracht even stark is,
hebben dus d. secondeslingers dezelfde length.
Is echter d. zwaartekracht op eenige plaats
grooter dan op een andere, dan zal een slinger
die op d. laatste plaats een seconde noodig
had om een slingering to volbrengen, op d.
eerste sneller gaan. d. Waarnemingen hebben
geleerd, dat een slinger die onder d. aequator
in den seconde een slingering volbrengt, zich
sneller beweegt, naar mate men hem nader
bij d. polen brengt. Hieruit volgt, dat d. aantrekkingskracht bij d. polen sterker werkt
dan a. d. aequator. Dit verschil in d. zwaartekracht op versch. plaatsen der aard-oppervl.
heeft twee oorzaken : d. tangentiaal-kracht en
d. versch. afstand, dien men op versch. breedten
v. 't middenpunt der aarde heeft. d. Aantrekkingskracht toch neemt af, naar mate men
zich verder v. 't middenpunt der aarde verwijdert, en wig d. aarde afgeplat is, bevindt
men zich a. d. evenaar op een grooteren afstand
van dat punt, dan a. d. polen. Wordt er derhalve, bij d. proeven aangaande d. lengte v. d.
secondeslinger op versch. breedten, acht geslagen op d. middenpunt-vliedende kracht en
deze in rekening gebracht, dan kan uit d.
lengte v. d. secondeslinger tot d. hoegrootheid
v. d. afplatting der aarde worden besloten.
Daze handelwijze berust echter op d. veronderstelling, dat d. stoffen, waaruit d. aarde
bestaat, op dezelfde afstanden v. het middenpunt ook dezelfde dichtheid hebben ; alleen
in dit geval kunnen d. slingerproeven ons
nauwkeurig d. gedaante der aarde leeren
kennen. Dewijl nu d. slingerproeven op enkele
deelen v. d. aarde genomen, niet juist met d.
overige overeenstemmen, kan men besluiten,
dat d. dichtheid der aarde niet overal op denzelfden afstand v. haar middenpunt dezelfde
is, maar dat er op - enkele plaatsen dichtere,
op andere weder ijlere zelfstandigheden bestaan. 3°. d. Afgeplatte gedaante der aarde
openbaart zich in d. wijzigingen of storingen,
die d. beweging der maan ondergaat, on wederkeerig in d. wenteling der aarde. Indien
d. loopbaan der maan met die der aarde
samenviel en d. as der aarde loodrecht op
deze baan stond, zou d. aantrekking tuss. d.
zon, d. aarde en d. maan evenzoo zijn, alsof
deze hemellichamen niet afgeplat waren.
Omdat echter d. ligging der maanbaan een
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hoek met die - der aarde maakt, en d. maan
zich dus nu eons boven, dan eens beneden d.
aardbaan bevindt; omdat bovendien d. as der
aarde op hare loopbaan helt, zal d. onderlinge
aantrekking eenigermate worden gewtjzigd.
Denkt men zich binnen d. aarde een bol,
welks middellpn gelijk is a. d. korte as, die
door d. polen gaat, dan ligt er nog een deel
der aarde buiten Bien bol. Dit deel is 't grootst
of dikst onder d. evenaar en wordt naar d.
polen dunner. Uit d. aantrekking the d. zon
en d. maan op dit deel uitoefenen, en uit d.
wederkeerige aantrekking v. dit deel op d.
maan ontstaan er veranderingen in d. plaatsing v. d. omwentelings-as der aarde en in d.
loop der maan, waaruit men d. afplatting der
aarde heeft kunnen berekenen.
d. Uitkomsten, waartoe d. drie vermelde
handelwpzen tot bepaling v. d. afplatting der
aarde hebben geleid, stemmen met elk. merkvraardig overeen. Uit elf graadmetingen, op
zeer v. elk. verwpderde deelen der aarde verricht, volgt een afplatting v. 1 :299,15. d. Uitkomsten v. een menigte proeven met d. slinger
wisselen of tuss. 1 : 266,4 (Duperrey) en 1 : 304
(Mot); en uit d. storingen, die d. loop der
maan ondergaat, wordt voor d. afplatting der
aarde 1 :306 afgeleid, zoodat 't verschil der
length v. d. as der aarde en die v. d. middellijn v. d. evenaar ongeveer een driehonderdste
bedraagt, d. i. as staat tot evenaar-middellijn
als 299 :300.
d. Aarde is niet 't eenige lichaam v. ons
zonnestelsel, dat ten gevolge der aswenteling
is afgeplat; ook bij d. planeten is duidelijk
een afplatting merkbaar, en wel to meer,
naarmate zij een snellere aswenteling hebben.
Jupiter bedraagt d. afplatting een zestiende en bp Saturnus een tiende, en val. ook
Uranus een groote afplatting heeft, weet men
dat deze planeet ook snel omwentelt.
Afragola, een Ital. stad, 10 KM. ten N.-0.
v. Napels, heeft stroohoedenfabrieken, mijnbouw en 20 000 inw.
Afrancesados (Spaansch bijvoeg. naamw.
voor iemand, die Fransche zeden en gewoonten navolgt). Deze was d. partpnaam v. d.
Spanjaarden, die in 1808 d. grondwet v. Bayonne
aannamen en Napoleons broeder, koning Joseph erkenden. dezen door d. Boning met
ambten bekleed werden, en Joseph behalve
in d. Fransche wapenen, zpn . eenigen steun in
hen moest zoeken, werden zu ook Josephinos
genoemd en deelden zsj in d. haat, welke in
die dagen tegen ales wat Franscli was, in
Spanje gekoesterd werd. Toch waren onder
d. Josephinos mannen, die 't wel meenden
met hun vaderland, en die d. overtuiging
hadden, dat door vreemden invloed alleen een
einde kon worden gemaakt a. d. misbruiken,
die onder d. regeering v. Karel IV 't toppunt schenen to hebben bereikt. Onder Ferdinand VII, na d. val v. Napoleon in 1814, werden d. afrancesados met verbittering vervolgd.
Bij decreet v. 30 Mei werd a. 10 000 Josephinos
op doodstraf 't verder verblpf in hun vaderland ontzegd. Na d. omwentoling, in 1820 door
't leger onder Riego en Quiroga bewerkt, die
d. herstelling der constitutie v. 1812 en d. bijeenroeping der Cortes ten gevolge had, kwamen d. bannelingen weder in Spanje terug,
maar toen d. vrPheidspartp, vooral door tusschenkomst der groote mogendheden en der
Fransche interventie v. 1823, 't onderspit doll,
moesten na d. inneming v. 't Trocadero d.
Afrancesados weder d. wijk nemen. Sedert
1833 is echter voor d. tweede maal 't vaderland weer voor hen geopend.
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Afranius (Lucrus) was een Rom. blijspel•

dichter uit d. 2e eeuw v. Chr. Cicero en
Quinctilianus roemen zijn talent, hoewel d..
laatste hem dartelheid en onkuischheid verwijt. Horatius spreekt v. hem als een navolger v. Menander (Epist. II, I, 57). 't Doel v.
Afranius was d. zeden v. gin tijd en d. toestand v. Rome in zpn tijdperk to schetsen.
Men kan hem d. vader v. 't nationale blijspel
in Rome noemen; ook werd dit na hem
fabula togata genoemd, waar 't vroegerpalliata
heette. d. Kluchtigheid en d. volkstoon, die
in an stukken heerschten, gaven aanleiding
tot een nieuwe soort v, blijspel, fabula tabernaria geheeten. Van zijn 40 stukken zijn slechts
weinige fragmenten over.
Afreirening is in d. geldhandel 't op gezette tpden vereffenen v. d. vorderingen, die
d. handelaars op elkander hebben. Veel baar
geld is daartoe zelden noodig, men betaalt
elk. met d. solide wissels en andere credietpapieren, die ieder to innen heeft. In Londen
bestaat sinds 1773 't Clearinghouse (afrekeningshuis), waar op bepaalde dagen en waste
uren d. boekhouders der groote firma's to zamen komen en op zeer praktische wtjs snel
elkanders pretentien uitwisselen. In 1839 werd
daar ruim 950 millioen p. st. omgezet, waartoe slechts 66 millioen p. st. d. i. 7 pct. aan
gangbaar geld vereischt werd, en dat bestond
nog bijna geheel uit banknoten. Sedert 1842
bestaat daar ook een railway - clearinghouse
(afrekeningshuis voor spoorwegen), waar bijna
alle Britsche spoorwegmaatschappijen om d.
drie maanden met elk. afrekenen tot een bedrag v. drie millioen p. st. 's jaars.
Africaan (Tagetes) is een tot d. nat. fam.
der samengesteld bloemigen (Compositae) behoorend plantengesl., dat door een vier- of
vijftal soorten in onze hoven vertegenwoordigd wordt.. Deze hebben meest alle zeer
vertakte stengels, gevinde bladeren on gale
of geel en rood (of donkerbruin) geschakeerde
bloemen. d. Vermenigvuldiging geschiedt door
uitzaaiing of scheuring der moederplant. d.
Bloemen ontluiken in Juli en Aug. d. Naam
v. Africanen is v. d. door Dodonaeus geopperde mooning afkomstig, dat deze planter
Wens d. tocht v. keizer Karel V naar Afrika.
in 1535 in Europa zouden zpn ingevoerd.
Africanus is d. eemaam v. twee Scipio's.
Zie 't art. Scipio.
Africanus was een Rom. rechtsgeleerde,
die (volgens d. mooning v. H. De Groot) onder d.
keizers Hadrianus en Antoninus Pius geleefd
heeft. Sommigen meenen, dat hj Sextus Caecilius Africanus zou geheeten hebben, waartegen Menage en Pothier bedenkingen opperen. Hij schreef negen boeken met rechtsvragen, waarvan vele stukken in d. Pandecten bewaard _zpn.
Africanus (coNsTArrmus) leefde op 't
laatst der lie eeuw. Hp was to Karthago gob.
maar reisde n. 't Oosten, en woonde dertig
jaar to Babel en to Bagdad. Daarna keerde hp
n. Karthago terug, kwam a. 't hof v. Robert
Guiscard, hertog v. Apulia, die hem tot zijn
geheimschrpver aanstelde on werd eindelijk
monnik in 't klooster, door Benedictus to Monte
Cassino, bp Napels, gesticht. Hij schijnt d.
eerste geweest to apn, die d. kennis der Arabische geneesk. in Italia bracht. Hij vertaalda
vele werden uit 't Arabisch, schreef een verhandeling over d. ziekten der maag en over
d. melancholic), en gaf een work uit „Loci communes" getiteld, dat d. geheele theorie en praktijk der geneesk. omvat, en wel weinig oorspronkelijks bezit, doch een goeden commen-
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tarius op Hippocrates en Galenus is. Zjjn werken, in slecht Latijn geschreven, zijn to Bazel
in 1536 en 1539 in twee folio-deelen gedrukt.
Afrika, bij d. Ouden slechts ten deele
bekend en Libye of :Aethiopie geheeten, is 't
deel der Oude wereld, vroeger door d.
landengte -v. Suez a. Azie verbonden, thans
door 't Suez-kanaal daarvan gescheiden. Bijna
ontoegankelijk, v. d. zeezijde omdat er zoo
weinig baaien, reeden en havens zijn, naar 't
binnenland door d. felle hitte en d. woestijn,
was 't tot op onzen tijd voor 't grootste deel
een onbekend land. Sedert v. d. kusten uit
steeds dieper landwaarts in wordt doorgedrongen en koene expeditiijn op versch. breedten it werelddeel in d. voile breedte doorkruisen, is er veel dwaling weersproken, veel
raadselachtigs opgehelderd en veel verrassends
ontdekt. Het ligt tuss. d. Middell. zee, Atlantischen en Indischen oceaan en Roode zee v.
37. N. B. tot 35c Z. B. en v. 0" tot bijna 70' 0. L.
v. Ferro, is v. kaap Blanco tot d. Naaldkaap
1080 geogr. mijl. lang en v. kaap Verd tot
kaap Guardafui 1050 geogr. mijl breed en
heeft 534 000 vk. geogr. mijl. oppervl., d. i. driemaal zooveel als Europa en '/5 v. al 't land
der aarde. d. Eilanden beslaan slechts 10 300
vk. geogr. mijl. d. Horizontale vorm is zeer
eenvoudig: een driehoek, wiens basis v. 't
N.-W. n. 't Z.-0. en wiens top n. 't Z. gekeerd
is, met een effen kustlijn, zonder diepe inhammen of schiereilanden ('t eenige dat dien
naam mag dragen is Somali-land, eindigend
in kaap Guardafui) en met weinig kleine eilanden, die ver v. d. kust liggen. 't Eenige groote
eiland Madagaskar is door d. 40 geogr. mijl.
breede straat v. Mozambike v. 't waste land
gescheiden. In d. Middell zee zijn alleen d.
beide Syrten (golf v. Sydra en v. Kabes); in
d. Atlant. oceaan d. Bocht v. Guinea met d.
baaien v. Benin en Biafra, verder bij d. Z.
punt eenige kleine baaien, als d. Walvisch-,
Tafel-, Valsche- en Delagoa-baai, en a. d. In.dische zijde d. golf v. Aden, straat Bab-elMandeb en d. golf v. Suez. In d. Middell. zee
liggen geen eil. v. eenig belang, in d. Atlant.
oceaan d. Azoren (of Vlaamsche en.), Madeira,
d. Kanarische eil., d. Kaap-Verdische en. en.
s. Helena. d. Voorn. kapen, waarvan d. meesten door d. ontdekkingstochten een historisch
belang hebben, zijn in d. Middell. zee k. Bon,
in d. Atlant oceaan k. Blanco in Marokko,
Noen, Bojador, Blanco in d. Sahara, Verd, d.
Goede Hoop en d. Naaldkaap en a. d. Oostkust k. Guardafui. d. Vertikale vorm v. Afrika
is opmerkelijker: 't deel bezuiden d. Evenaar
is een bergstreek met hooge rotsgevaarten
omgeven, the slechts smalle kustlanden overlaten; benoorden d. Evenaar is een uitgestrekte vlakte, die door d. bergvlakken langs
d. Middell. zee wordt begrensd. Beoosten d.
Bocht v. Guinea verheft zich 't vulkanisch
Cameron-geb ; denkt men zich van daar een
lijn, die 't .Alpenland v. Abessinie doorsnijdt,
naar d. str. Bab-el-Mandeb, dan wordt door
die lijn Afrika in twee zeer ongelijksoortige
helften verdeeld. d. Z.-helft is d. bovengenoemde bergstreek; d. rotsgevaarten zijn a. d.
W.-zijde niet zoo hoog als a. d. 0.-zijde, waar zij
bij d. Evenaar d. Kilima-Ndzjaro (berg der
grootte, 5660 M. hoog) en d. Kenia (5600 M.)
ver boven d. sneeuwlinie uitsteken. Tusschen
deze beide 'randgebergten liggen twee reusachtige kommen en een nog grooter plateau
met meren. 't Laagste deel der Zuidelijke kom
is 't Ngami-meer; d. Noordelijke kom is nog
weinig bekend; d. meren v. 't groote plateau
ontlasten zich gedeeltelijk door d. Nij1 (Vic-
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toria Nyanza of Oekerewe-meer en AlbertNyanza of Mwoetan-Nzige) gedeeltelijk door
d. Zambesi ('t Nyassa-meer) in d. Indischen
oceaan. d. Noordelijke helft bestaat uit 't dichtbevolkte Soedan met weelderigen plantengroei,
d. waterlooze en daardoor onbebouwbare en
onbewoonbare Sahara, d. Atlas-landen, die op
Z.-Europa gelijken, en 't vermaarde Nijldal.
't Westelijk deel v. Soedan bestaat uit d.
berg- en tafellanden v. d. Kong (kong = gebergte) en d. berglanden op d. rechter-oever
v. d. Niger (d. Mandara- en Adamowa-bergen)
en heet daarom hoog-Soedan. Laag-Soedan
langs d. Z.-rand v. d. Sahara, zich uitstrekkend v. d. Djoliba of Niger tot d. Witten Nijl,
bestaat uit een wijden kom, waarvan 't laagste
deel 't Tsad-meer is, dat d. voornaamsten
toevoer v. water door d. rivier Sjari uit 't Z.
ontvangt. d. Ontzaggelijke woestijnvlakte der
Sahara (120 000 vierk. geogr. mijl. groot) bestaat hoofdzakelijk uit steenachtige tafellanden (hammada), die zich 300 a, 1500 M. boven
d. zeespiegel verheffen • d. tusschengelegen
valleien en kommen, door heuveirijen omzoomd, vormen d. vermaarde oasen. 't N.-deel
v. d. Sahara is een breede laagte (een voormalige zeebodem) langs 't Atlas geb. met onderaardsche wateren en zoutmeren. d. Landen
ben. d. Atlas, zoowel Algerig als Tunis, hebben
een opmerkelijke overeenkomst met Spanje,
waarvan zij slechts door d. str. v. Gibraltar
gescheiden zijn. In d. Midden, zee stroomt d.
Nij1 met zijn delta en periodieke overstroomingen - in d. Indischen oceaan d. Zambesi
met d. Victoria-waterval, die d. Niagara overtreft; in d. Atlant. oceaan : d. Oranje-rivier,
d. Kongo, Ogowe, Niger of Djoliba, Gambia
en Senegal. Bijna al d. genoemde rivieren
ontspringen tuss. 15° N. en 15° Z.B. en danken
hun ontstaan aan d. tropische regens; met uitzondering v. d. Ni,j1 hebben zij eon sterk kronkelenden bovenloop, vele watervallen in d. middenloop en een korten breeden benedenloop;
waterovervloed in 't natte, en waterarmoede
in 't droge jaargetij, zoodat zij als handels- en
verkeerswegen weinig waarde hebben. d. Landen tuss. d. keerkringen hebben slechts twee
jaarseizoenen: een droog en een nat. Vorst of
sneeuw is hier onbekend; alleen vertoonen
zich in d. Atlas-landen, langs d. kust der Midden. zee, somtijds verschijnselen v. d. winter.
d. Regentijd duurt in sommige deelen zes maanden ; v. Nov. tot April is 't droog, on d. heetste
tijd v. 't jaar. In d. Sahara on Oostelijk van
daar tot in Egypte regent het nimmer. Behave
goud, zilver, ijzer, koper, edelgesteenten, salpeter en bergzout, levert dit werelddeel vele
specerijen on merkwaardige planten op. Ondoordringbare wouden, als in Amerika, vindt
men er niet, maar wel een rijkdom van verschillende houtsoorten; d. Baobab of apenbroodboom, drakenhout on ebbenhout, pokhout
en rozenhout; d. dadel-, wijn-, olio- en kokospalm; d. boterboom, koffie, katoen, indigo en
tabak. Aan d. Kaap worden heerlijke vruchten
geteeld, waaronder d. druif d. alom beroemden
Kaapwijn oplevert. Onder d. dieren, die bijzonder a. Afrika eigen zijn, verdienen genoemd
to worden d. giraffe, gestreepte paardsoorten
(zebra, quagga, dauw), versch. antilopen, waaronder d. gnoe en d. springbok. Voorts treft
men er aan : leeuwen, olifanten, apen, maki's,
rivierpaarden, rhinocerossen, krokodillen on
struisvogels en vooral d. drommedaris (snelle
looper, d. eenbultige kameel). N.-Afrika wordt
yank geteisterd door zwermen sprinkhanen;
in 't Z. on 0. is d. kleine tsetse-vlieg doodelijk voor 't paard en rund, on d. termieten
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(witte mieren) bouwen er geheele dorpen v.
kegelvormige heuvelen.
d. Oorspronkelijke volken v. 't binnenland
onderscheiden zich door d. zwarte kleur der
huid en wollig haar (zie 't art. Menschenrassen), en vormen d. Negerstam; die v. d. N: en
0.-kust behooren tot 't Kaukasische ras. d. Arabieren zijn door landverhuizing binnengedrongen evenzeer ale d. Joden; bovendien zijn er
volkplantelingen, die uit Portugal, Spanje, Nederland, Engeland en Frankrijk stammen. d.
Geheele bevolking v. Afrika, vroeger veel to
laag geschat, wordt door BERM en WAGNER
berekend op 205 1/2 millioen menschen. In 't
N.-0. zijn d. Nijllanden: Abessynie, Nubia en
Egypte, langs d. Noordkust (Barbarije) Tripoli
(met Barka en Fezzan), Tunis, Algerie en Marokko ; a. d. W.-kust Senegambi8 ; in 't binnenland ten Z. v. d. Sahara Soedan of Nigritie,
Opper- en Neder-Guinea en d. Kongo-staat en
in 't Z. d. Eng. Kaapkolonie, d. Oranje-Vrijstaat
en d. Transvaalsche republiek. 't Britsche rt .**
bezit in Afrika : d. Kaapkolonie, Gambia, SierraLeone, Acra, vele factori8n a. d. kust v. Guinea
en a. d. 0.-kust en d. eil. Mauritius en s.-Helena, to zamen met ruim 3 millioen inw. ; Frankrtjk : Algerie, d. Senegal, d. eil. s.-Louis, Goree
en Bourbon en 't beschermheerschap over Tunis en Madagaskar, to zamen met bijna 9 millioen inw., waarvan millioen in Algerie;
Portugal: Madeira d. Azoren, Porto Santo, d.
linkeroever v. d. benedenloop v. d. Kongo en
factorien in Angola, Benguela, Sofala en op
d. kust v. Mozambike, to zamen met ruim 4
millioen inw.; Spanje : d. Kanarische eil., Tanger, d. haven Ifni, ben. kaap Noen en 't kustgebied tuss. kaap Bojador en k. Blanco; Belgie
bezit door d. souvereiniteit v. kon. Leopold
d. Kongostaat, die door 40 millioen menschen
bewoond wordt; Italic bezit a. d. Roode zee
- d. kuststreek v. Assab tot Massowah ; d. Arabische imam v. Maskate is souverein v. 't sultanaat Zanzibar, en 't Duitsche rok streeft n.
bezit a. d. Kongo, a. d. Z.-W.-kust (Liideritzland) en in Zanzibar.
Afrika, waarvan d. Grieken alleen Egypte
en d. Romeinen zoogen. Barbarije kenden,
werd eerst meer bekend door d. veroveringen
der Arabieren en in- d. 15e eeuw door d. ontdekkingstochten der Portugeezen. Eerst sedert
't midden der vorige eeuw trachtten natuuronderzoekers en moedige reizigers 't onbekende
binnenland to bereiken - veel heeft daartoe
bijgedragen 't Afrikaanscii genootschap, in 1788
te Londen opgericht, dat met groote geldelijke
opofferingen zijne reizigers en zendelingen tot
in 't hart v. dit werelddeel zond. In 't gevolg
v. Napoleon Bonaparte onderzochten DENON,
BELZONI en CHAMPOLLION Egypte ; d. Schot
itramo PARK bereikte in 1795 v. Gambia uit
d. Niger bij Bambarra en voer die rivier of
in 1805; BARTH, onder leiding V. RICHARDSON
v. Fezzan uit naar 't binnenland doorgedrongen, kwam na ruim vijf jaar in 1855 met een
schat v. berichten terug. d. Onvermoeide DAVID
LIVINGSTONE begon in 1860 Hoog-Afrika v. 't
0. 11. 't W. to doorkruisen, SPEKE ontdekte v.
1857 t. 1863 in 't Victoria Nyanza d. eene en
BAKER in 1866 in 't Albert Nyanza d. andere
Nijlbron; LIVINGSTONE onderzocht v. 1867 t.
1871 Hoog-Afrika tuss. d. tweeden en twaalfden graad N.B. en toen men niets v. hem vernam, werd door d. redactie v. d. New-YorkHerald d. wakkere reporter Henry M. Stanley
v. Zanzibar uit, naar 't binnenland gezonden,
om Livingstone to zoeken. HU vond hem op
10 Nov. 1871 te Oedsjidsji, en nu zetten d. koene
reizigers vereenigd hun onderzoekingstochten

APR.

voort; d. kruidk. Georg Schweinfurth, d. pioniers Vogel, Gerhard, Rohlfs, Nachtigal, Gordon
en Buchner drongen v. 't N. en 0. uit steeds dieper in 't binnenland door, en d. Fransche graaf
Savorgnan de Brazza onderzocht v. 1875 t.1878
d. geheelen loop v. d. Kongo. Op last v. kon.
Leopold II v. Belgi8 legde Stanley op een
ontdekkingstocht v. 1879 t. 1882 een rij- en
handelsweg aan op d. Noordelijken oever v.
d. Kongo v. 't station Vivi, beneden d. Yellalawaterval naar d. bovenloop der rivier. Reeds
in 't najaar v. 1882 ondernam Stanley een
tweede reis langs d. Kongo, die hij opvoer tot
d. Stanley-watervallen, waar 't Fall-station
werd gesticht, on sedert 1888 drong Stanley
na 't onderzoek der Aroewimi immer verder
naar 't N.-0. door, tot hij na een hoogst moeilAjken tocht, die drie maanden lang door een
dicht woud ging, d. groote Nijl-meren bereikte,
zich daar met EMIN - PASJA (dr. SCHNITZER) vereenigde, on op 't einde v. 1889 Zanzibar bereikte.
Over d. ontdekkingsreizen in Afrika schreef:
Dr. Leyden, „Sketch of the discoveries in northem and western Africa" (Edinb., 1799); Murray, „Historical account of discoveries and travels in Africa" (Edinb., 1817); Hodgson, „Notes
on northern Africa" (New-York, 1844); Denham,
Clapperton and Oudney, „Narrative of travels
and discov. in north. and centr. Africa" (Lond.,
1826); Meijer, „Reisen in Sildafrika" (Hamb.,
(1843); Barth, „Reizen in Afrika" (1855); H.
Stanley, „Through the dark continent" (1878).
Afischatfing-genootschappen
stellen
zich ten doel: d. aaneensluiting v. alle personen uit d. onderscheiden standen der maatschappij, die — zij 't ook op versch. grond —
een zijn in d. overtuiging dat d. gewoonte om
sterken drank to drinken en to schenken, behoort to worden afgeschaft, en behoefte gevoelen om niet alleen ieder voor zich, maar
ook met vereenigde macht, alle geoorloofde
middelen aan to wenden, om dat misbruik
tegen to gaan en zoo mogelijk uit to roeien."
Zij zijn onderscheiden v. d. Matigheids-genootschappen, die slechts d. onmatigheid in 't gebruik v. sterken drank willen weren, 't eerst
opgericht to Boston in N.-Amerika, 4 Febr.
1813 (the Massachusetts-society for the suppression of intemperance); in ons Vaderland, to
Utrecht in 1835, te Drachten in 1842 en to Amsterdam in 1843, welke laatste zich in 1851 a.
d. Nederl. vereen. t. afsch. v. sterken drank
heeft aangesloten, — en v. 't Eng. teetotalism
(niet : teatotalism), Welk ten doel heeft 't gebruik v. alle bedwelmende dranken, dus ook
v. ale, porter e. d. g. of to schaffen.
d. ondervinding leerde, dat 't beginsel
der Matigheid-genootschappen niet voldoende
was om het bestreden kwaad to weren, stichtten eenige mannen to Boston op 13 Febr. 1826
't eerste Afschaffing-genootschap, onder d. naam
v. temperance-society, waarbij d. onthouding v.
alien sterken dra, behalve indien daze door
een geneesheer werd voorgeschreven, als hoofdbeginsel werd aangenomen ; en op aansporing
v- Dr. John Edgar to Belfast werd 10 Mei
1829 to New-Ross in Ierland 't eerste Afschaffing-genootschap in ons werelddeel opgericht.
't Londensche genootschap nam in 1830 met
't doel om een centraal-genootschap voor 't
geheele Britsche rijk en 't buitenland to vormen, d. naam aan v. Britsch en bilitenlandsch
afschaffing. -genootschap. In Ierland was vooral
pater Mathew sedert 1838 met veel vrucht
voor d. afschaffing werkzaam. In Zweden werd
d. zaak der afschaffing door d. regeering zeer
begunstigd, en kwam reeds in 1831 te Stock-
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holm een genootschap tot stand. Weldra werden ook in Denemarken, Zwitserland, Frankrijk en Duitschland zulke genootschappen gevormd; in Duitschland hebben vooral d. predikant BOttcher, to Imsen, (schrijver v. 't
Huiskruis", Koevorden, 1845) en d. kapellaan
Seling to Osnabriick (schrijver v. d. „Rustkammer", Osnabr., 1847) veel tot bevordering
der afschaffingszaak btjgedragen.
In ons Vaderland kwam d. eerste vereeniging tot afschaffing v. sterken drank op 12
Sept. 1842 te Leiden tot stand. Zij telde in 1851:
32 afdeelingen, 198 correspondenten en 6362
leden, waarbij nog komt d. Amsterd. afd. met
ongeveer 2000 leden. Buitendien heeft zij correspondenten in Oost-Indic en in Z.-Afrika.
Zij houdt jaarlijks een algemeene vergadering
en geeft sedert Juli 1846 een maandblad uit:
,De Volksvriend".
De voorn. geschriften, over d. afschaffing in
ons Vaderland verschenen, zijn: J. v. Geuns,
„Over 't gebruik v. sterken drank" (Groningen,
1839); W. Egeling, „Middelen tegen 't misbruik
V. sterken drank" (haarl., 1842); H. M. Duparc,
„Het gebruik en misbruik v. geestrijke dran1845); A. W. F. Herckenrath,
ken
"
Over 't onmatig gebruik v. sterken drank on
d. middelen om het te keer to gaan" (Utrecht,
1845); C. C. E. d'Engelbronner, „d. Afschaffing
V. d. sterken drank als volksdrank, aangeprezen door d. staathuishoudkunde" es Gravenhage, 1847); J. L. C. Schroeder v. der Kolk,
,Over d. invloed V. sterken drank op 't lichaam"
(Utrecht, 2e dr., 1851),• R. Bard, „Geschiedenis
der matigheid-gezelschappen in d. Vereenigde
staten v. N.-Amerika" (Utrecht, 1837).
In geen land is d. invloed der afschaffinggenootschappen zoo groot geweest als in
Noord-Amerika, waar d. wetgeving in ondersch.
staten d. bedoelingen der genootschappen
krachtig ondersteunt. 't Gebruik v. bedwelmende dranken vloeit voort uit d. zucht naar
genot en uit zwakheid v. wil. d. Middelen tot
bestrijding zijn dus veredeling v. 't volksvermaak on versterking v. d. wil door een doeltreffende opvoeding der jeugd.
Afscheiding (8ecretie, v. 't Lat. secernere).
.A.11e bewerktuigde (organische) wezens bezitten afzonderlijke deelen, dienende om a. 't
algemeene voedingsvocht (voedingssap bij d.
planten, blood bij d. dieren) versch. stoffen to
onttrekken, die tot bepaalde bedoelingen bestemd zijn. Men noemt die deelen afscheidende
werktuigen, on hunne verrichting afscheiding.
-d. Afscheidmg moot niet verward worden met
uitscheiding (excretie), waarbij stoffen, die niet
meer tot d. bewerktuiging dienen, geheel worden uitgedreven, verbannen. Zij komen alle
daarin overeen, dat zij eon vrije oppervlakte
hebben, want doze is voor elke afscheiding
een vereischte. Maar overigens zljn zij zeer
onderscheiden. Er zijn: Cellen. Daartoe behooren bij d. hoogere dieren d. Graafsche
blaasjes, waarin d. eitjes gevormd worden, d.
vetcellen, die 't vetblaasje bevatten, d. testikels v. sommige visschen, zoo als d. sal en
d. lamprei, bij welke d. testikels geen zaadbuisjes hebben en geen uitlozingsbuis (Rathke);
20 Vliezen v. versch. soort: weivliezen, zoo
als d. gewrichtsvliezen on 't borstvlies, die
een vocht afscheiden, dat dient om hun oppervlakte glibberiF to maken en d. deelen, die
daartegenaan hggen, gemakkelijker er over
been to doen gltjden; sltjmvliezen, die overal
zijn, waar inwendige deelen vrij met d. buitenlucht in gemeenschap staan, waar stoffen v.
buiten in 't lichaam gevoerd worden, of uit
't lichaam naar buiten worden geleid en wier
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afscheiding ze met een laag slijm (mucus)
bedekt, die ze tegen nadeelige uitwendige invloeden beschermt ; d. huid, waardoor d. opperhuid, 't huidsmeer en 't zweet wordt gevormd;
30 Klieren. Niet alle klieren evenwel dienen
tot afscheiding, maar alleen die welke v. uitlozingsbuizen voorzien zijn (Zie klieren). 't Beginsel dat bij deze klieren ten grondslag ligt,
is zeer eenvoudig en steunt op d. regel, dat
een gebogen of ineengewonden vlies, bij gelijke oppervlakte veel minder ruimte beslaat,
dan een vlies, dat geheel vlak en recht is
uitgebreid. indien nu die oppervlakte uit gekronkelde zakjes bestaat, kan zij een verbazende uitgebreidheid verkrijgen en toch in
een kleine ruimte bijeengedrongen zijn. d.
Grondvorm der klieren is een blind eindigende
zak, waarvan d. opening zich a. d. oppervlakte
bevindt, langs welke d. afgescheiden stof moet
weggevoerd worden. Doze zak heeft zijwaartsche takverdeelingen en deze weder kleinere
takverdeelingen, welke eindelijk in buisjes
uitloopen, die ineengedrongen worden en in
korrelachtige, celachtige of druifvormige blaasjes eindigen. Zij vertoonen dus 't beeld v. een
druiventros, of v. een boom met takken, waarvan d. stam d. uitlozingsbuis is. Tot voorbeeld
hoe door zulk een takverdeeling en ineenwikkeling der klierkanaaltjes d. afscheidende
oppervlakte wordt vergroot, kan dienen dat,
volgens d. berekening v. Valentin, d. zaadbuisjes v. d. bal, die (),79 kub. Par. duira groot
is, indien ze tot een enkele Buis aaneengevoegd waren, een lengte v. 1246,63 Par. voet
zouden bedragen, on d. geheele afscheidende
oppervlakte samengenomen een uitgebreidheid
heeft v. 2 v.k. voet. Een enkele vier,. 6,77 kub.
Par. duirn groot, heeft een afscheidende oppervlakte v. 43,55 v.k. voet.
d. Buisjes on uitlozingskanalen der klieren
zijn v. binnen met eigenaardige vliezen bekleed, die dikwijls verwonderlijk fijn worden,
on in en op deze vliezen verbreiden zich d.
haarvaatnetten der bloedvaten (zie omloop v.
't blood), waaruit vervolgens d. of to scheiden
stof wordt afgezonderd. d. Fijnste klierkanaaltjes zijn alttjd nog veel dikker dan d. fijne
haarvaten. Men kan zich eenigermate een
voorstelling v. d. verhouding tuss. klierkanalen en bloedvaten vormen, door zich een "Finger to verbeelden, die met een zijden handschoen bedekt is waarbij dan d. (uitgeholde)
winger 't blinde einde v. 't klierkanaal, 't zijden
weefsel d. vaatnetten moeten voorstellen.
d. Meeste afscheidingen (niet alle, d. galafscheiding bijv. niet) geschieden uit 't slagaderlijk blood, (zie adernen). Op welke wijze dit
geschiedt, is echter op verre na nog niet geheel opgehelderd. Wel schijnt 't bij d. eersten
blik zeer eenvoudig, aan to nemen dat d. vloeistoffen, die in d. klierkanaaltjes bevat zijn,
uit d. haarvaten, die deze omgeven, zijn uitgetreden (zie Exosmose), maar wanneer men
dit aanneemt, zijn nog geenszins alle verschijnselen voldoende verklaard. Reeds d. bewegmg zelve, waardoor d. afgescheiden stoffen
naar d. opening der klierkanaaltjes worden
heengevoerd, heeft nog veel raadselachtigs.
In d. uitlozingsbuizen der grootere klieren
(in d. pisleiders bijv. en d. galbuizen) heeft
men kringswijze geplaatste, niet a. d. wil
onderworpen spiervezelen aangetoond die, zoo
als proeven bewezen hebben, samentrekkil;gen
uitoefenen, waardoor d. afgescheiden stof wordt
voortgedreven. Maar in d. klierkanaaltjes zelve,
en in hunne blinde uiteinden kan men zulk
een kracht der wanden, waardoor die beweging
zou plants hebben, niet aantoonen. Men heeft.
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aangenomen, dat d. afgescheiden stof wordt
weggevoerd, doordien er steeds een nieuwe
hoeveelheid vloeistof in 't gevulde kanaaltje
wordt afgescheiden, die -d. reeds aanwezige
voorwaarts naar d. opening dringt (vis. a
tergo) on zulk een voortstuvring door 't bestendig voortduren der afscheiding-is inderdaad
mogelijk. Maar men heeft d. beweging ook
toegeschreven a. d. haarbuisjesaantrekking
(capillariteit, zie aantrekking) der afscheidende
klierkanaaltjes. Al die kanaaltjes zUn inderdaad zoo nauw, dat zij haarbuisjes vormen.
Men weet hoe aanmerkelijk d. aantrekkingskracht- voor vloeistoffen in deze haarbuisjes is;
beschouwt men nu d. klierkanaaltjes als zulke
capillairhevels, waarvan 't eene eind in d.
vloeistof is gedompeld, terwijl 't andere zich
vrij naar buiten opent, dan moat d. beweging
der vloeistoffen geschieden overeenkomstig d.
wetten, die voor ale haarbuisjes golden.
Van welken acrd eigenlijk d. working is,
waardoor d. afgescheiden stoffen worden voortgebracht, is nog geenszins uitgemaakt. Men
heeft versch. theoriegn daaromtrent uitgedacht,
maar er nog geen enkele geheel kunnen be- •
wijzen. Men kan ze hoofdzakelijk tot twee
versch. gevoelims brengen : volgens sommigen
zUn d. afscheidende werktuigen niet anders
dan filtreermachines, die bestemd zijn om
eenige stoffen, die reeds vooraf in 't blood gevormd zijn, tot zich to trekken; volgens anderen zUn d. werktuigen zelf werkzaam bij d.
bereiding v. 't product der afscheiding; zij
verkrUgen d. stoffen, die zU noodig hebben uit
't blood, en door een ontledende of vormende
kracht bereiden zij daaruit d. scheik. verbindingen, die wij in d. afgescheiden vloeistoffen
vinden. d. Aanhangers der filtreertheorie zijn
echter genoodzaakt een bijzondere (specifieke)
aantrekkingskracht der klier aan to nemen.
Immers, hoe zou zonder deze in d. eene klier
speekselstof, in een andere galstof, in een
derde pisstof worden geleverd ? Zonder doze
zouden d. afgescheiden stoffen slechts in zooverre v. elk. kunnen verschillen, als er onderscheid is in 't blood, dat-naar d. deelen stroomt,
waarin ze worden voortgebracht, on in d. dikte
en poreusheid der kleine zakjes. Maar d. spookselklieren bUv. vertoonen in doze beide opzichten volstrekt niet een zOO groot onderscheid met d. daar diehtbij •iggende kliertjes
der lederhuid, dat men door een eenvoudige
filtratie aan to nemen, kan inzien, waarom d.
aerate een zoo waterachtig voortbrengsel loveren als het speeksel is, on d. laatste slechts
vet afzonderen.- Dat enkele karakteristieke
scheik. verbindingen, welke slechts in bepaalde
afscheidingen gevonden worden (b' v. d. kleurstof der gal, d. pisstof e. d. g.), in kleine hoeveelheden reeds to voren in 't blood aanwezig
waren, staat vast. Maar hoeveel waars or a.
d. filtratietheorie moge ten gronde liggen, eenzUdig opgevat, is ze zonder twUfel een dwaling.
Er moeten bij d. afscheiding scheik. werkingen
gebeuren.
Men kan zich in 't algemeen d. gang aldus
voorstellen, dat d. bloedvaten zoo zeer zUn
gevuld, dat hunne veerkrachtige maar teedere
wanden zekere drukking hebben to verduren
v. doze vloeistof. Blood poogt dus naar alle
zijden a. dozen druk to ontkomen, maar- dit
kan -alleen geschieden door d. uiterst dunne
wanden der haarvaten. Hier wordt echter 't
blood niet in zUn natuurlijken toestand doorgelaten. Aileen sommige, voor dat deal bepaalde bestanddeelenikunnen door d. wanden
heendringen (diffundeeren).
Hoe duister d. wjjze v. working der af-
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scheidende deelen nog wezen moge, is 't evenwel zeker, dat d. zenuwen daarop grooten invloed hebben. Bij zenuwaandoeningen wordt
d. afscheiding der urine gewijzigd, zoodat dit
water holder wordt. V-ersch. gewaarwordingen
werken op d. traanklieren on vermeerderen d.
afscheiding v. 't traanvocht buitengemeen. d.
Afscheiding v. speeksel neemt dikwijls toe
bij 't zien v. geliefkoosde spijzen of bij 't
denken daaraan zoogen. watertanden). Men
beweert dat bij een merrie alleen 't zien v.
haar veulen d. melkafscheiding doet toenemen.
Vrees on angst werken dikwijls op d. afscheiding v. urine en zweet.
Sommige afscheidingsproducten zijn bestemd
om 't een of ander aandeel to nemen a. d.
ondersch. verrichtingen, die in elk levend
lichaam plaats hebben, zoo als bUv. 't vocht
dat door d. weivliezen wordt afgezonderd; 't
maagsap, dat een voorname rol vervult bij
d. spijsvertering; andere moeten uit 't lichaam
gevoerd worden, omdat ze daarvoor niet moor
bruikbaar zijn, zooals 't zweet, d. urine on d.
stoffen, die in d. uitgeademde lucht bevat zijn
(Zie adem). Enkele stoffen behooren tot beide
soorten, zoo als 't product der slijmvliezen on
d. gal.
Ook d. planten hebben hare afscheidingen
(secretiones) on uitscheidingen (excretiones).
Hier geschiedt d. afscheiding in d. cellen,
waaruit d. geheele plant zich ontwikkelt ; tot
d. uitscheidingen behoort d. honig in d. bloom,
d. hars on d. gom uit d. schors en d. zuurstof
uit 't door d. zon beschenen loof.
Juridisch verstaat men door afscheiding niet
't zelfde als door afsluiting. d. Eerste is d.
aanwijzing v. d. grens eener bezitting, d.
laatste een beletsel om die grens to overschrijden. Palen, steenen, greppels. scheiden
d. a. elk. grenzende erven, maar sluiten niet
af. Tot afscheiding is ieder eigenaar verplicht,
en d. kosten daarvan komen ten lasts v. d.
beide elk. begrenzende erven. Tot afsluiting
is — behoudens enkele bijzondere gevallen —
niemand verplicht, en d. kosten daarvan komen
alleen ten laste v. d. afsluiter.
Atschrift (duplicaat, Fr. copie, double,
grosse) is een geschrift, welks inhoud geheel
eensluidend is met dien v. d. oorspronkelijken
titel. 't Hoeft echter niet dezelfde waarde als
dat oorspronkelijk stuk, omdat men er niet
aan zien kan, of 't oorspronkelijk stuk echt
is. Er kunnen bovendien fouten in geslopen
zijn, geeft d. bevoegde macht d. verklaring
dat 't oorspronkeltike echt on 't afschrift eensluidend is, dan heat 't een gewaarmerkt afschrift on krijgt 't d. waarde eener oorkonde.
Bepalingen hieromtrent zijn vervat in artt.
1925 en 1926 B. W.
Afschuiving is 't loslaten v. grond langs
d. glooling eons dijks, 't goon dikwijls bij nieuw
aangebrachte specie na langdurige regens
voorvalt. Zie hierover„Verhandeling over d.
verzakkingen” door F. W. Conrad, in d. werken der Holl. maatsch. to Haarlem.
AlSchuvir. In d. zielk. heeft dit woord elm
minder. sterke beteekenis dan in 't dagelUksch
leven. Daar beteekent 't d. negatieve richting
v. 't wilvermogen en staat over tegen 't begeeren, dat d. positieve zUde daarvan aanduidt.
In 't dagelUksch leven beduidt afschuw d. afkeer, vermeerderd of versterkt door vrees voor
'tgeen onaangename aandoeningen t zoo als verontwaardigmg, verachting on walgmg, opwekt.
Afisneds (Fr. Pexergue) - is in 't muntwezen
't opschrift onder d. schrap, die gewoonitjk
op 4. keerzUde v. een penning is, onder d. afbeelding, die daarop gevonden wordt.
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Afistand is een meetk. begrip, 't welk met

clat v. richting verbonden, door een rechte lijn
v. bepaalde lengte wordt voorgesteld. Tot 't
meten v. afstanden bedient men zich v. een
bepaalde lengte-eenheid als maat. Onder afstand verstaat men echter niet altijd d. lengte
e ener rechte lijn, die v. een punt tot een ander
punt wordt getrokken. In d. plaatsbeschrijving
bijv. is afstand = d. lengte v. d. weg, die d.
plaatsen verbindt, al is die ook kronkelend
of langs een omweg. Op d. oppervlakte der
aarde verstaat men door d. afstand tuss. twee
plaatsen d. lengte v. d. boog des grooten cirkels, welke door die plaatsen gaat, en die op
d. globe op d. zoogen. vertikaal-cirkel wordt
afgelezen. In d. sterrek. verstaat men onder
toppunts- of zeniths-afstand d. boog v. een
vertikalen cirkel, begrepen tuss. 't toppunt en
eenig hemellichaam. d. Toppunts-afstand maakt
dus met d. hoogte v. een hemellichaam te
zamen 90° uit. Onder schijnbaren afstand v.
twee hemellichamen verstaat men d. boog v.
d. grooten cirkel, welke door 't oog v. d. waarnemer als middenpunt en door d. beide hemellichamen gaat, of wat 't zelfde is, d. hoek,
welke d. twee gezichtsstralen maken, die uit
't oog v. d. waarnemer naar d. beide hemellichamen loopen.
't Beoordeelen v. afstanden op voorwerpen
v. onbekende grootte is onmogelijk, wijl d.
grootte der voorwerpen in onze oogen afneemt
naar d. vierkanten der afstanden ; van daar dat
twee ongelijk groote voorwerpen, op gelijken
afstand staande, in ons oog ongelijk verwijderd
schijnen. Om d. afstand v. bekende voorwerpen goed te beoordeelen, moeten deze met ons
op een gelijk terrein staan. Diepten tusschen
beide doen d. afstand kleiner schijnen. Van
bewegende militairen zietbij helder weder
een normaal (ongewapend) oog, op d. volgende
afstanden in passen, wanneer zij 1. met d.
verlichte zijde tegen d. horizon; 2. met d.
verlichte zijde tegen donkere voorwerpen, of
met d. donkere zijde tegen d. horizon; en 3.
met d. donkere zijde tegen donkere voorwerpen
zichtbaar zijn.
3
Voetvolk.
1
2
Ruiterij.
Gang v. enkele
Beweging
paarden b. d. flank- uit d. flank;
0,„
marsch;
slaan
V.
bovenlijf;
1900 1500 .,"`"' eenige staarten;
blinken v.
onduidelijk d. mi- wapenen.
ter.
Bijna d. tijdGang v. alle maat uit d.
flank;
weinig
1500 1200
950 Raa
oorfdcieldies brtr 'truites. hoofd en beenen.
,,,,g, vers
Kleehur paardeni
V.
d
Witte uit1250 1000 800 hoofd en beenen monstering.
des ruiters.
Kleur v. alle Marsch in
650 sa
e aden denen
paarden;
be en:n
e. kolonne ; 't
rood der rokder
1000 800
wegindsru- ken: alle bewegingen.
ters.
HandgreBlessen, witte
'150 600 480 beenen, verder als pen, chacots,
ransels.
't voetvolk.
handen, Pompons.
500 400 320 IBloote
aangezichten.
Om d. afstand tuss. twee punten te meten
gebruikt men een afstandmeter. d. Meetketting
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en d. gewone meet-instrumenten zijn hiertoe
geschikt; doch men noemt meer bepaald. afstandmeters d. instrumenten, waarmede men
d. afstand v. eenig voorwerp tot d. plaats
waar men is, kan vinden, zonder tot 't verrichten v. andere opmetingen, bijv. 't meten
v. een basis, verplicht te zijn. Omdat d. afmetingen eener figuur nimmer uit d. hoeken
alleen bekend kunnen zijn, spreekt 't van zelf
dat men, om d. afstand v. eenig voorwerp te
vinden, altijd de lengte v. een lijn moet
kennen, die v. dien afstand afhangt.
Bij sommige afstandmeters, zooals die v.
Romershausen, onderstelt men dat d. hoogte
v. 't voorwerp d. bekende lijn is. Kan men
dan nog d. hoek meten, onder welken men 't
voorwerp ziet, dan is d. afstand te bepalen.
Tot 't meten v. dien hoek heeft Romershausen
in d. oogbuis v. een gewonen kijker een plat
glaasje aangebracht, waarop een zeer fijn
verdeelde schaal of micrometer is gegraveerd.
d. Verdeelstrepen staan op nog minder dan
1/20 m.M. v. elkander. Deze kijker op 't voorwerp gericht hebbende, telt men hoeveel verdeelingen 't voorwerp daarin beslaat,• vindt
men bijv. 20, en weet men dat den verdeeling
overeenkomt met een gezichtshoek van 5", zoo
zal d. gezichtshoek waaronder men 't voorwerp ziet, 20 X 5 of 1'40.' bedragen. In een
tafel, die voor 't instrument is vervaardigd,
kan men dan dadelijk vinden, hoeveel maal
d. bekende hoogte v. 't voorwerp in d. afstand
begrepen is. d. Gezichtshoek, met een verdeeling overeenstemmende, staat meestal op
d. kijker gegraveerd, doch niet altijd met d.
noodige juistheid. Men kan dien hoek echter
gemakkelijk vinden, door zich op bekende
afstanden te plaatsen v. een voorwerp v.
bekende hoogte, en te tellen, hoeveel verdeelingen 't voorwerp op d. schaal beslaat; men
neemt dan 't gemiddelde uit eenige waarnemingen. Wijl d. kijker met d. hand niet stil
genoeg kan gehouden worden om d. verdeelingen to tellen, moet men dien met een
beugel, die stelschroeven heeft, op een voetstuk stollen. Elke gewone verrekijker kan
door 't aanbrengen v. zulk een verdeelde
schaal, die naar verkiezen al of niet ingevoegd wordt, tot afstandmeter ingericht worden. Een op glas verdeelde schaal heeft 't
nadeel, dat d. zeer fijne verdeelstrepen wel
eens moeilijk zijn waar to nemen, als d.
voorwerpen tegen een donkeren achtergrond
gezien worden. Een verdeeling op een smal
zeer dun en doorschijnend reepje paarlemoer
heeft dit bezwaar niet.
Is d. hoogte v. 't voorwerp niet bekend, dan
is toch d. afstand to berekenen, door twee
waarnemingen op verschillende afstanden to
doen, als wanneer twee hoeken en een zijde
('t verschil tuss. d. eersten on tweeden afstand) bekend zijn , waardoor 't overige gemakkelijk te vinden is.
Nog heeft Romershausen een anderen atstandmeter uitgedacht, door hem diastimeter
genoemd. Bij dezen zijn twee evenwijdige
draden in een koker gespannen; naar mate
een voorwerp v. bekende hoogte, verderaf of
dichterbij is, zal d. koker meer of minder
moeten uitgeschoven worden om 't voorwerp
juist tusschen d. draden to passen. Op een
schaal, ter zijde v. d. koker aangebracht,
leest men dan weder, hoeveel malen d. hoogte
v. 't voorwerp in d. afstand begrepen is. BO
deze inrichting heeft men 't voordeel, dat
naar mate 't voorwerp verderaf gelegen is,
men d. koker voor gelijke vermeerderingen
in afstand, al meer en meer zal moeten uit-
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schuiven, zoodat men hier 't bezwaar vermijdt v. d. eerst beschreven afstandmeter,
waarbij d. voorwerpen op versch. zeer groote
afstanden, tuss. dezelfde twee verdeelstrepen
blijven. Bij d. diastimeter wordt dit voordeel
echter door een veel grooter nadeel vervangen : d. waarneming zelve der voorwerpen
wordt n.l. op groote afstanden zeer onduidelijk
en onzeker; ook kan men dit instrument niet
met een kuker verbinden.
d. Afstanden worden door d. afstandmeter,
niet met die nauwkeurigheid gemeten, ale
door d. gewone landmeet-instrumenten kan
verkregen worden; maar d. meting geschiedt
daarentegen veel spoediger en door een persoon, en is veel juister dan een schatting
zelfs door 't geoefendste oog, weshalve d.
afstandmeters, vooral voor gebruik,
zeer nuttig kunnen zijn. Zie verder: Kerkwijk, „Geodesie voor d. Koninklijke railitaire
academie (Breda, 1847); Van Helmuth, „Die
Distanz-Messungen (Halle, 1848).
Aistand heet ook d. verklaring, dat men
afziet v. zeker recht; zoo is er bijv. boedelafstand ten behoove v. schuldeischers. Troonsafstand wordt gewoonlijk abdicatie genoemd
(Zie dat art.).
Aftappen, Zie aflaten.
Afval is 'tgeen in d. huishouding en in
d. fabriek als onbruikbaar wordt afgezonderd,
niet meer weggeworpen, zooals vroeger. Tegenwoordig wordt bijna alle afval benut, en ale
grondstof verwerkt tot belangrijke handelsartikelen. Een menigte afval is kostbare
meststof; versleten linnen en gebruikt papier
wordt verwerkt tot nieuw papier; versleten
wollen en lakensche kleederen tot tapijtgoed;
oud leder tot bloedloogzout en Berlijnsch
blauw; beenderen tot knoopen, phosphorus
en beenzwart ; uit d. afval der stearinekaarsenfabrieken en zeepziederijen, d. glycerine; uit
dien der gasfabrieken koolteer, benzol, aniline,
carbolzuur on nog veel andere nuttige stollen.
Afwezigheid. Als iemand zijn woonplaats verlaten heeft zonder volmacht achter
te laten tot het waarnemen zijner zaken of
zonder orde op 't beheer daarvan gesteld te
hebben, en als er noodzakelijkheid bestaat, om
in dat beheer to voorzien, of om hem te vertegenwoordigen, wordt op verzoek v. belanghebbenden of ook v. 't Openb. ministerie door
d. rechtbank een bewindvoerder benoemd. Afwezigheid kan leiden tot verklaring v. vermoedelijk overlijden. Zie B. W., titel 19, boek I.
Atwistseling of d. herhaalde verandering,
zoowel in d. spanning en richting onzer krachten, als in d. meat en wijze v. d. uitwendigen
invloed — is een veelvermogend middel tot
genot en verveelvoudigd gebruik onzer vermogensi want hoewel al onze werkzaamheden
betrekking moeten hebben op een hooftlbedoeling, bestaan zij echter nit velerlei - laden
en inspanningen v. kracht. Eentonigheid onderdrukt d. Smile en vrije handeling v. d.
geest. Er moet dus 10. behoorlijke afwisseling
zijn in onze leetwUze en in 't gebruik onzer
geestvermogens; maar 20. ook in d. maat v.
werkzaaniheid en genot, zoodat d. snaren
some stark gespannen, some ontspannen worden. Daze les, door Coleus en Boerhave reeds
ten aanzien v. 't lichaam gegeven, geldt niet
minder ten opzichte v. d. geest. Intusschen
schrijft d. ware levenswUsheid ook a. deze
afwisseling grenzen voor, zoodat men niet to
velerlei soort v. werkzaamheid op zich neme
en niet to dikwijpi afwissele, maar in d.
hoofdzaak zich regelmatig houde a. een bepaald plan on een vastgestelde orde v. leven.
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Afurifiring of declinatie der hemellicha-

men is d. loodrechte hoekafstand, v. d. evenaar
of gerekend. Zij is a. 't hemelgewelf hetzelfde
wat op d. aardbol d. breedte der plaatsen
wordt genoemd. Denkt men zich a. d. hemel
een grooten cirkel, die door d. beide polen
gaat en tevens door eenig hemellichaam, dan
staat deze cirkel loodrecht op d. evenaar en
heet deze declinatiecirkel. Indien zulk een
cirkel v. d. evenaar of naar d. pool toe in
graden, minuten en seconden is verdeeld, zal
't aantal graden, minuten en seconden, begrepen tuss. d. evenaar en 't hemellichaam,
d. afwijking er van zijn. Een hemellichaam, in
d. evenaar geplaatst, heeft dus Been, een in
d. pool, 90 graden afwijking. d. Afwijking wordt
Noordelijk of Zuidelijk genoemd, naar gelang
een hemellichaam ten N. of ten Z. des evenaars
is geplaatst. Wij1 d. afwijking eens hemellichaams met d. afstand, die 't v. d. naaste
pool heeft to zamen genomen, steeds 90 graden
uitmaakt, kan men uit d. afwijking d. poolsafstand en omgekeerd uit d. laatste d. eerste,
afleiden.
Afwijking (chromatische), Zie achromatis-

mus.
Aftvijking (magnetische)

is d. hook, die
d. magnetische as eener horizontaal opgehangen magneetnaald met d. meridiaan maakt.
(Zie 't art. magnetismus der aarde).
Aikelius (ADAM), gab. to Larf in WestGothland, 8 Oct. 1750 en gest. 26 Jan. 1837,
was een beroemd kruidkundige en een der
laatste leerlingen v. Linnaeus. In 1777 tot
leeraar in d. Oostersche letterk. beroepen, verkoos hij, a. zun neiging gehoor gevende, 't
ambt v. demonstrator in d. kruidk. a. d. Universiteit to Upsala, dat hem in 1785 word
aangeboden. In 1792 vertrok hij als natuuronderzoeker n. d. Eng. kolonie Sierra-Leona
in Afrika, waar hij bij d. plundering door d.
Franschen al zijn verzamelingen verloor. Teruggekeerd in 1794, werd hU in 1796 tot secretaris bij d. ambassade to London verkozen,
hoewel hij in 1799 weder als leeraar a. d.
Universiteit to Upsala optrad en in 1812 tot
professor in d. materia medics benoemd werd.
Als schrjjver is hij bekend door vele nat.-hist.
werken on door d. uitgave v. d. „Selbstbiographie Limie's (Berlin, 1826). 't Plantengeslacht
Afzelia, Sm.; d. plantsoorten Amomum
Rosc.; Rosa Afzeliana, Fr.; Capparis
De C. on 't bladmos Calymperes Afzelii, W. ztjn
naar hem genoemd. Zijn- herbarium word door
d. Universiteit to Upsala aangekocht.
Aiketten (amputeeren) heet in 't algemeen
't wegnemen v. deelen v. 't lichaam, meestal
v. ledematen of deelen daarvaia, door middel
v. sntjdende werktuigen. Wanneer 't deel, dat
moet worden weggenomen, v. 't lichaam gescheiden wordt op een plants, waar twee of
meer beenderen tegen elkander aanliggen en
een gewricht vormen, dan heet deze kunstbewerking eigenlijk exarticuleeren, uit d. geleding nemen. Maar deze beide wijzen v. handelen worden onder d. algem.eenen naam amputatie -begrepen, en men onderscheidt dan d.
amputatie in d. continuiteit (afzetten) en in
d. contiguiteit (uitnemen).
Wie 't eerst deze kunstbewerking heeft uitgevoerd en wanner, weet men niet. Hippocrates (400 v. Chr.) spreekt er reeds van; doch
Celsus, die omstreeks 't begin onzer tijdrekening leefde, is d. eerste, die er een beschrijving
V. geeft. Hid hield die voor zeer gevaarlijk,
om 't groote bloedverlies, dat 't gevoig was
v. 't doorsnUden der bloedvaten, die door 't
deel loopen, dat men v. een scheiden moot.
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Velerlei middelen worden in later tijd aangewend, om dit bloedverlies to verminderen.
Men doopte bijv. d. overblijvenden stomp in
heete vloeistoffen, men brandde d. wond met
een gloeiend ijzer, men gebruikte gloeiende
messen, om daardoor d. openingen der eaten
toe te schroeien. Ambroise Pare, een beroemd
Fransch heelkundige uit d. 16e eeuw, was
d. eerste, die een eenvoudig en zeker middel
daartegen voorsloeg, 't toebinden v. d. openingen der doorgesneden slagaderen. Eerst
langzamerhand vond zijn handelwijze ingarg
bij zijn kunstgenooten. In d. laatste helot der
17e eeuw werd door Morell d. tourniquet
uitgevonden waardoor men d. toevoer v.
bloed naar deel, waaraan d. operatie geschieden moet, kan doen ophouden (zie tourniquet). Van toen of kwam d. kunstbewerking
weer in gebruik, en d. wijze v. handelen daarbij
werd steeds verbeterd.
d. Onderscheiden wijzen, waarop een amputatie wordt uitgevoerd, worden onder drie
hoofdmethoden gebracht. Zij verschillen in d.
vorm, die daarbij a. d. wondoppervlakte wordt
egeven. Men onderscheidt d. operatie met d.
cirkelsnede, met een of twee lappen, en met
d. ovalaire snede. d. Noodzakelijkheid om te
zorgen, dat na d. operatie 't afgezaagde beeneinde geheel met zachte deelen (spieren en
huid) kan bedekt worden, gaf aanleiding tot
die verschillende methoden.
In algemeene trekken geschiedt d. operatie
meestal op d. valgende wijze. Nadat d. toevoer
bloed door middel v. d. tourniquet is opgeheven, wordt 't lid volgens bepaalde regelen
door helpers vastgehouden. d. Huid wordt
gespannen op d. plaats, waar men d. insnijding maken wil en zooveel mogelijk omhoog
(d. 1. naar d. tronk toe) getrokken. Dan maakt
men .een snede door d. huid, tot op d. spieren.
d. Huid wordt nu, zoover als noodig is, v. d.
spieren losgemaakt en somtijds omgeslagen;
vervolgens worden d. spieren zoo hoog mogel& doorgesneden tot op 't been. Nadat 't
beenvlies, dat alle beenderen bedekt (zie
beenvlies), is doorgesneden, wordt 't been —
of d. beide beenderen zoo men d. voorarm of
't onderbeen amputeert, — zoo hoog mogelijk
afgezaagd. Nu worden d. gapende einden der
afgesneden slagaderen een weinig uit d. wond
naar voren getrokken en met draden toegebonden, waarna men d. bloedstroom weder
zijn vrijen loop laat door d. tourniquet los te
maken. 't Afgezaagde beeneinde wordt met
d. afgesneden spieren en huid bedekt, en alles
wordt met een doeltreffend verband bevestigd.
Bij 't uitnemen der ledematen uit d. gewrichten
worden natuurlijk geen beenderen doorgezaagd, maar d. vliezen en banden. die d. verschillende beenderen, waardoor gewricht
wordt samengesteld, aaneenhechten, worden
doorgesneden. d. Geheele kunstbewerking kan
door een handig operateur in zeer korten
tijd geschieden. Veelal wordt d. hider door
chloroform bewusteloos gemaakt. Door toepassing der Listersche methode, waarbij door
t gestadig besproeien met carbolzuur d. toetreding v. schadelijke bacteriên tot d. open
wond belet wordt, is 't aantal welgelukte
amputati6n zeer toegenomen. Echter blijven
bij ziekelijke of verzwakte gestellen d. later
intredende verschijnselen v. kramp, blooding,
zenuwpijn en ontsteking, moeilijk to bestrijden
oorzaken v. d. dood.
d. Amputatie wordt gewoonlijk ondernomen,
als wegens plaatselijk lijden d. dood anders
onvermijdelijk, of 't gevaar daarvan grooter
is dan dat v. d. kunstbewerking ; somtijds ook
,
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bij een niet enkel plaatselijk lijden, maar een
meer algemeene ziekte, wanneer d. kunstbewerking 't leven kan verlengen of dragelijker
maken, en in enkele gevallen wanneer eenig
deel onbruikbaar is en zeer lastig. Wanneer
bijv. iemand genoodzaakt is met d. knie op
een stelt te loopen en 't achteruitstekende been
hem zeer hinderlijk is, neemt men soms 't
onderbeen weg even beneden d. knie.
Afzuigen. Deze kunstbewerking, bij d.
boomkweekers in gebruik, heeft ten doel edele
ooftsoorten te vermenigvuldigen, en bestaat
daarin, dat men takken v. twee nog in d. aarde
wortelende planten met elkander doet vergroeien, door een deel barer schors tot a. 't
spint toe, weg to nemen, d. oppervl. der wonden vast te vereenigen en door middel v. entwas en een verband te ondersteunen. Bij deze
operatie neemt d. wilde plant langzamerhand
en eindelijk geheel, d. voeding der entloot op
zich, waarna d. laatste v. d. moederplant kan
worden afgescheiden. 't Resultaat is dus 't
zelfde als bij 't eaten. Wij1 d. entloot bij 't
afzuigen bijna tot a. d. voleinding der overplanting met haren wortel vereenigd blijft,
bestaat er nauwelijks vrees voor mislukking,
weshalve men deze kunstbewerking hooldzakelijk bij 't vermenigvuldigen v. zeldzame poten kamergewassen aanwendt.
Afzwering, een plechtige verklaring,
waarbij personen ontslagen worden v. onder
eede aangegane verplichtingen, is in d. geschied.
oozes Vaderlands een wo-ord-, dat de grondslag
aanduidt v. onze vrijheid en v. ons zelfstandig volksbestaan. d. Afzwering v. Filips II,
kon. v. Spanje, op 26 Juli 1581 door d. Algemeene staten der Vereenigde Nederlanden is
een merkwaardig staatsstuk, omdat het eon'
eind maakte a. d. weifeling v. velen en eon'
keerpunt word in d. moeilijke worsteling tegen
d. staatkunde en 't krijgsbeleid v. Alexander
Farnese v. Parma, — merkwaardig vooral ook
door d. considerans (met redenen omkleeden
aanhef) waatin d. leer verkondigd wordt, dat
d. onderzaten niet zijn geschapen ten behoove
v. d. vorst, maar d. vorst om der onderdanen
wille, zonder welke hij geen vorst is. Doze
oorkonde is ter ordonnantie der Staten onderteekend door J. VAN ASSELIERS en in .haar geheel to lezen in 't „Vaderlandsch woordenb.
van Jacobus Kok" (d1 II, pag. 371 e. v. v.).
Ag = 't scheik. teeken voor zilver (argentum).
Aga of Agha is een Turkscho titel, die
eigenlijk slechts d. beteekenis heeft v. mijnheer,
maar alleen gedragen wordt door krijgsoversten, die d. rang v. generaal ? on paleis-ambtenaren, die een hoofdbetrekkmg bekleeden.
Agaat is een half-edelgesteente uit 't kiezelof kwarts-geslacht, als bevattende gewoonlijk
ruim 90 pct kiezelzuur. 't Bestaat gemeenlijk
uit versch. kwartssoorten, bijy. uit chalcedoon,
kornalijn, hoornsteen, jaspis, amethyst, zuivem
kwarts, heliotroop, cachelong of vuursteen.
Een der beide eerstgen. soorten vormt veelal
d. grondmassa, waarmede zich dan een of meer
der andere innig on vast verbonden hebben,
als ware het aaneengesmolten zijn, 'twelk
meesttijds zeer good en duidelijk met 't oog
kan onderscheiden worden. Door deze verschill.
samenstelling ontstaan velerlei kleurschakeeringen en zelfs teekenachtige figuren, die d.
gedaante hebben v. heestertjes, bloempjes,
mosjes, diertjes, landschapjes e. d. g., zelfs v.
bouwvallen en allerlei kunstvormen. Agaten
met zulke flguren hoort men in 't dagelijksch
leven door minkundigen dikwerf met d. naam
v. groeisteenen bestempelen, zelfs meenen zij
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ter goeder trouw, dat zg a. daze figuren v.
tijd t. tijd veranderingen kunnen waarnemen.
Dit is niets dan gezichtsbedrog en dwaling.
Naar gelang 't eene of andere der genoemde
bestanddeelen d. overhand heeft, wordt 't gesteente chalcedoon-, komalijn-, jaspis-, hoornsteen-agaat enz. genoemd. d. Kleur v. 't gesteente en ook andere kenmerken zijn verschillend en hangen v. d. ongemengde zelfstancligheden af; zoo is bijv. 't chalcedoon-agaat
melkwit en doorschijnend, en heeft 't kornaltjnagaat een roodachtige, en 't hoornsteen-agaat
een- gele kleur. Ook d. hardheid is verschillend,
doch gemeenlijk wordt 't witte glas er door
gekrast; 't s. gew. is 2,58 a 2,66.
Ook naar d. versch. kleurschakeeringen en
teekeningen, die d. bovengen. bestanddeelen to
weeg brengen en zich a. d. geslepen en gepolijste oppervlakte vertoonen, worden a. 't gesteente nog versch. benamingen gegeven. Zoo
noemt men 't band-agaat, wanner d. versch.
gekleurde lagen zoo met elk. afwisselen, dat
't gesteente als in strepen of banden wordt
verdeeld. Wanneer d. tamelijk sterk bij elk.
afstekende kleuren scherp gescheiden zijn, en
d. lagen evenwtjdig met d. grootste oppervlakte
v. 't• • gesteente loopen, noemt men 't onyxagaat. Loopen d. strepen om een middenpunt
keen, dan wordt het kring-agaat geheeten en
bepalen zich in 't middenpunt nog andere gekleurde punten, dan wordt 't met d. naam v.
oog-agaat bestempeld. Vesting-agaat noemt
men 't gesteente, wanneer d. verochillend gekleurde strepen zig-zags-wgze met uit- en inspringende hoeken loopen. Indien d. gebogen
strepen-d. kleuren v. d. regenboog vertoonen,
als men d. steep tegen 't licht houdt, wordt
't regenboog-agaat genoemd; welke eigenschap
't gesteente des to duidelijker vertoont, naarmate't dunner gesneden is. Voorts onderscheidt
men nog wolk-, beeld-, punt-, mine-, landschaps-,
boom-, bloom-, mos-, koraal-, gruis-, straal-, pgpagaat, ook roode, gele vleeschkleurige, gevlekte
agaten. Dan onderscheidt men ook nog d. agaten in -Oostersche en Westersche, en rekent
men tot d. eerste alle fraaie en doorschijnende
soorten. Doch daze benaming is oneigenlijk,
omdat ze in d. Westelijke landen even schoon
voorkomen als in d. Oostelijke, en berust op
een .dwaling v, vroeger tijd, toen men waande,
dat al wat voortreffelijk was, een oosterschen
oorsprong had. Zulks moge in 't dieren- en
plantenrijk 't geval zijn, doch in 't delfstoffelijke is t niet geldend. Althans munten 1.
agaten, die in d. grotten v. Rochlitz in Saksen
voorkomen, zoo bijzonder uit in schoonheid,
dat zij voor die v. geen ander land der aarde
behoeven onder to doen. 't Agaat-ge,steente
wordt in gangen v. gneis en porphyr aangetroffen, on in zoogen. mandelsteenen, waarm
zg bijzonder fraai gevonden worden on als
massa d. blaasruimten opvullen; vandaar d.
windingen der afwisselende banden en strepen,
die zich boogsgewgze in lagen naar d. vorm
dezer ruimten gerangschikt hebben. Voorts
komt 't ook als versteend hout en als gerolde
steenen voor. In dozen vorm heeft men dit
gesteente, volgens Theophrastus on Plinius,
't eerst ontdekt a. d. riv. Achates op Sicilia,
waaraan 't zijn naam v. Agaat zou verschulcligd zijn. Over d. geheele aarde en onder alio
hemelstreken komt 't agaat-gesteente voor,
zoowel in d. Noordelgke als m d. Zuldelgke
landen. Die in Europa gevonden worden, zijn
evenwel 't meest bekend, zooals v. d. omstreken v. Oppenau in Baden, v. Oberstein in 't
Oldenburgsche, v. Saksen, Bohemen, Hongarije
on d. Fareer, gelgk ook die v. Siberia.
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Van al d. kwartssoorten wordt 't agaat 't
meest door kunst bewerkt. Wegens d. menigvuldige teekeningen, d. fraaie kleurschakeeringen en d. schoone polijsting, die 't gesteente
aanneemt, wordt 't zeer gezocht; er worden
steenen uit vervaardigd voor zegelringen, cachetten, sieraden, meshechten, vazen, doozen,
stukken voor 't schaakspel on velerlei voorwerpen v. kunst en smaak. Er worden ook
mortiertjes, wrgfschalen, waarin harde zelfstandigheden tot fijn poeder gewreven worden,
en meer nuttige toestellen v. gemaakt. d.
Fraaiste en fijnste soorten zgn die, waaraan
chalcedoon d. hoofdsamenstelling uitmaakt en
welke daardoor voor een buitengemeen fijne
poltjsting vatbaar zijn. Beroemd zijn d. agaatslijperijen to Oberstein on to Idar in 't vorstendom Birkenfeld, waar zij een belangrijken tak
v. ngverheid uitmaken. Jaarlgks wordt daar
voor f 150 000 v. daze steensoort bewerkt. Ook
to Katharinenburg in Siberia z ijn belangrijke
fabrieken v. agaat. d. Waarde van 't agaat is
moeilijk to bepalen, omdat die v. vele omstandigheden afhangt; doch zij was voorheen grooter dan thans.
d. Kunst om d. natuurlijke kleur v. 't agaat
op to luisteren, en om uit d. agaten, die op
onyxen gelijken, schoone cameeen to vervaardigen,was vroeger alleen in Italie bekend,
maar is in d. laatste halve eeuw meer algemeen geworden. Naardien d. nit agaat, vooral
uit d. fijnere soorten, vervaardigde voorwerpen zeer gezocht zijn, is men reeds vroeg
bedacht geweest en heeft men zich veel
moeite gegeven, om d. geringere soorten door
kunstmiddelen to verfraaien en 't gesteente
schoonere kleuren to geven; doch d. door
kunst verkregen kleuren houden geen stand;
zijn ze door metaal-verzuurselen teweeggebracht, dan verliezen ze die, door ze in salpeterzuur te -leggen. Ook wordt 't gesteente
wel van glas nagemaakt, doch dit is gemakkelijk to herkennen door d. mindere hardheid
en ook daaraan, dat 't met staal geslagen,
geen vonken geeft
Agabus was een voorspeller, v. wien Lucas
in, „d. Handelingen der Apostelen" tweemaal
gewag maakt. d. Eerste reis kondigt hij een
hongersnood aan, die onder d. regeering v.
keizer Claudius to wachten was; d. andere
maal voorspelt hi' a. Paulus, dat daze to Jeruzalem door d. Joden gebonden, en zoo in
handen der Heidenen (Romeinen) zal worden
overgeleverd.
Agades, d. hoofdst. der Afrik. oase Air of
Asben, ligt midden in d. Sahara, Westelijk v.
d. grooten handelsweg v. Tripoli naar Soedan.
Vroeger had deze stad 30 000 b, 50 000 inw.
thans wonen er 7000 Mohammedanen, die
lederwaren vervaardigen on ruilhandel druven.
Er is een zware toren v. ruim 30 M. hoog,
uit leem gebouwd, niet tot moskee maar tot
wachttoren dienende.
Agalmatolith, Zie speksteen.
Again, 't landschap der VI kota's, is een
adsistent-residentie in d. Padangsche bovenlanden op Sumatra, 900 M. boven d. zeespiegel,
met bergen omgeven. Er zijn goede rijstvelden,
koffletuinen on aanplantingen v. indigo, sm_kerriet en tabak. d. Ads.-residentie is op 't
- fort De Kock, op een stele hoogte, on 't aantal inw. bedraagt ruim 100 000.
Agrap2a is een hagedis v. d. groep, die
diktongsgen (crassilingua) heat, waartoe ook d.
leguanen en basilisken behooren. d. Tong is
dik, vleezig en bijna rondom vastgegroeid,
lichaam on kop is breed als bij d. pad; rug
on staart zgn veelal met doormge schubben.
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of stekels gewapend. d. Agamen leven in
woeste, steenachtige oorden tuns. d. keerkringen zoowel op 't Westelijk als Oostelijk halfrond.
Agamemnon, zoon of kleinzoon v. Atreus,
broeder v. Menelaus, werd als kon. v. Mycene
en Argos, en als machtigste der Grieksche
veldheeren bij d. aanvang v. d. Tro jaanschen
oorlog, tot opperbevelhebber over alle Grieksche legerbenden gekozen, en leverde zelf honderd bemande schepen. Toen zich 't leger bij
Aulis verzamelde, schoot hij, volgens d. fabel,
bij ongeluk een hert, dat a. Artemis (Diana)
gewtjd was, waarom deze godin d. winden
terughield en gevolgelijk 't uitzeilen der vloot
beiette. Ten zoen moest Agamennon zijn dochter Iphigenia offeren; doch Artemis ontrukte
haar a. d. dood, en stelde een hert in hare
plaats. Agamemnon was zeer heerschzuchtig
en had daardoor voor Troje voortdurend ongenoegen, inzonderheid met Achilles, wiens
buit, d. schoone Brisels, hij zich toe6igende.
Toen hij huiswaarts keerde, werd hij verraden
door zijn echtgenoote Clytemnestra ; met geveinsde liefde wierp zij hem in 't bad een
kleed over 't hoofd, waarin v. boven geen
opening was, en maakte 't alzoo haar minnaar Aegisthus gemakkelijk hem te vermoorden. Zoowel 't lot v. Iphigenia als 't uiteinde
v. Agamemnon werden onderwerpen voor
versch. Gr. treurspelen.
Agarni of trornpetvogel (psophia crepitans) is een waadvogel of strandlooper, op d.
trapgans gelijkend, maar thuisbehoorend in
Z.-Amerika. Hij voedt zich met vruchten en
insecten en leeft in troepen in 't woud. Hij
kan afgericht worden als een huisdier, en bewaakt dan huis en erf als een hoed.
Aganippus was volgens d. fabelleer een
bron op d. top v. d. berg Helicon, die door
een hoefslag v. 't gevleugeld paard Pegasus
ontsprong.
Agapanthus l'Herit. is een plantengesl.
uit d. fam. der amaryllideen, en behoort thuis
a. d. Kaap d. Goede Hoop. Zij zijn prachtige
sierplanten met fraaie schermen v. trechtervormige bloemen. Zij kunnen hier 's zomers
in d. vrijen grond tieren, maar moeten 's winters in een oranjerie gebracht worden. Zij
eischen veel zon, veel water en vette aarde.
Agapes noemde men in d. eerste tijden v.
't Christendom d. liefde-maaltijden, die d. geloovigen in d. kerk hielden (waarop Paulus
in d. eersten brief a. d. Corinthiers, hoofdst.
II, doelt), v6Or d. viering v. 't Avondmaal,
ten teeken v. onderlinge liefde en eensgezindheid. d. Tegenw. Hernhutters of Moravische
broeders houden nog soortgelijke liefde-maaltij den.
Agapeten waren vrouwen, zoowel gehuwd
als ongehuwd, die in d. eerste ttjden der Christenkerk bij d. geestelijken woonden, en zich
met hen broeders en zust,ers noemden. Agapeti
waren mannen, die bij d. diakonessen een
jaargeld genoten.
Agapetus is d. naam v. twee pausen. d.
Eerste werd in 535 gekozen en reisde naar
keizer Justinianus to Konstantinopel, om d.
vrede met d. Oost-Gothen to bewerken. d.
Tweede regeerde v. 946 t. 955 on riep d. hulp
in v. keizer Otto I tegen Berengarius II. Hij
ijverde ook zeer voor d. uitbreiding v. 't
Christendom in 't Noorden.
Agar agar is een wierplant, die langs d.
kusten der 0.-Ind. eilanden groeit, en ook
onder d. naam v. Ceylon-mos bekend is. In
kokend water wordt het eon smakelijke gelei,
die door d. bevolking gaarne gegeten. wordt,
.
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en in China wordt er d. zijde meo geappreteerd. Men meent, dat d. salangane d. eetbare
vogelnestjes v. d. soort v. dit wier maakt,
die euchema spinosum ag. heet.
Agardh (KA.REL ADOLF), bisschop v. Karlstad in Zweden, werd 23 Jan. 1785 geb. to
Baistad in Schonen. Reeds in 1799 kwam hij
op d. hoogeschool te Lund, waar hij in 1807
zelf als leeraar in d. wiskunde optrad. Weldra
echter keerde hij tot zijn lievelingstudie, d.
nat. hist. in ruimeren zin, terug en legde hij
zich met bijzonderen ijver toe op 't onderzoek
der bedekt bloeiende gewassen (Oryptogamen).
In 1810 verscheen zijn eerste werk daarover,
getiteld : „Dispositio Algarum Sueciae" (Lund
1810-1812), dat nog bijkans geheel volgens 't
stelsel v. Linnaeus bewerkt was, en in 1817
door zijn „Synopsis Algarum Scandinaviae"
gevolgd werd, waarin hij v. 't werk v. Lamouroux over d. Algen een vlijtig gebruik gemaakt
had. Hierna schreef hij : „Species Algarum",
Bd. 1 en 2, afd. 1; (Greifswald 1820-1823);
Icones Algarum" (Lund 1820-1823), en eindelijk zijn voornaamste werk 't „Systema Algarum" (Lund 1824), waarin hij alle ontdekkingen zijner voorgangers op 't gebied der
algologie, voornamelijk die v. Lyngbye, opnam
en zelfstandig bewerkte, en een groot aantal
eigene waarnemingen en oorspronkelijke beschouwingen daaraan toevoegde. Buitendien
bezitten wij v. hem vier aflev. v. 't werk:
Icones Algarum Europearum" (Leipzig 1828—
1834); zijn „Essai d. reduire la physiologie
vogetale a des principes fondamentaux" (Lund
1828-1834); zijn „La,robok i Botanik" 2 dln,
(MalmOe 1831), waarvan d. eerste afdeeling,
handelende over d. organographie der planten,
door Meijer to Kopenhagen in 1831, en d.
tweede, inhoudende een algem. biologie der
planten, door Creplin to Greifswald in 1832,
in 't Duitsch vertaald werden. Behalve deze
botanische werken schreef Agardh nog versch.
werken over d. wiskunde, d. opvoeding in
openbare gestichten, d. godsdienstige vorming,
en een kritiek v. d. grondregelen der staathuishoudkunde. Sedert 1812 was hij hoogl. in '
d. kruidk. en landhuishoudk. a. d. universiteit
to Lund. In 1834 werd hij tot bisschop T.
Karlstad verheven. Sedert dien tijd heeft hij
zich meer met d. theologie en Oostersche letterk. bezig gehouden. 'Naar dezen geleerde,
die drie maal een groot deel v. Europa doorreisde, en 20 Jan. 1859 overleed, zijn 't geslacht
Agardhia. Spr. en eenige plantsoorten, zoo aLs:
Anchusa Agardhii, Lehm. en Polysiphornia
Agardhiana, KUtzg. genoemd. Ook zijn zoon
JACOB GEORG A., geb. te Lund in 1813, hoogl. a.
d. universiteit aldaar, heeft vele kruidk. werken geschreven; o. a. „Species, genera et ordines algarum" (1848-1863, 4 dln.), en Theoria
systematis naturalis plantarum" (185).
Agaricine is een reuk- en smakeloos geneesmiddel, dat door kokenden alkohol uit
lorkenzwam (Polyporus officinalis Fr.) wordt getrokken en in giften v. 10 milligram tegen
overvl. nachtzweet a. tering- en andere lijders
wordt aanbevolen.
Agasias, een beeldhouwer v. Ephesus,
leefde ruim 300 v. Chr., en is d. vervaardiger
v. 't schoone beeld, dat onder d. naam v. d.
stervenden gladiator bekend is, dat met d.
„Apollo v. Belvedere" to Nettuno gevonden
werd, eerst op d. villa Borghese to Rome
geplaatst was en nu to Parijs is.
Agassiz (LOUIS J. R.), geb. to Orbe in 't
Waadland, 23 Mei 1807, studeerde te Lausanne,
Zurich, Heidelberg en Munchen en werd in
1830 doctor medicinae. Hij heeft zich als na-
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tuuronderzoeker onderscheiden, 't kleine veld
v. onderzoek, waarop hij zich eerst bewoog,
steeds eitgebreid, en is eindelijk tot zulk een
hoogte opgeklommen, dat zijn meeningen,
gestaafd door langdurige wetenschappelijke
waarnemingen, in dit deei v. menschelijke
kennis een geheele omkeering hebben teweeggebracht. Wij1 hij aanvankeltjk d. vergelijkende
ontleedkunde tot 't bijzonder doel zijner studio
inaakte, ward hem door Martius, d. reisgenoot
V. d. in 1826 overleden, Spix, d. beschrijving
V. 116 soorten V. Braziliaansche visschen opgedragen (verg. zijn work: „Pisces, quod collegit Spix, descripsit Agassiz" (Munchen 1829).
Nu besloot hij d. zoetwater-visschen v. MiddenEuropa to beschrijven. (Verg. „Ilistoire naturelle des poissons d'eau douce de l'Europe
centrale", Neufch. 1839). Doch ear dit work
ten einde was, had hij een ander begonnen
over d. fossile visschen, dat tuns. 1833 on
1842 onder d. titel v. „Recherches sur les
poissons fossiles", to Neufchatel 't licht zag.
Daarop volgden spoedig een beschrijving der
fossils visschen uit d. rooden zandsteen ; eon
beschrijving der fossils stekelhuidige theren
v. Zwitserland; 't begin v. 't nog onvoltooide
work „Monographies d'echinodermes vivants
et fossiles"; Etudes critiques sur les mollusques fossiles" en „Memoirs sur les moules d.
mollusques vivants et fossiles".
Ondertusschen had hij een hoogleeraarsambt
to Neufchatel aanvaard on waren DESOR on
VOGT zijn ambtgenooten on vrienden geworden ;
d. gletschers, d. ijsvelden v. Zwitserland, worden nu 't bijzondere voorwerp hunner nasporingen. In 1829 had VENETZ, tut 't Woodland,
beweerd dat daze niet altijd besloten geweest
waren binnen d. enge grenzen, die hen in d.
tegenw. tUd beperken; hij oordeelde, dat d.
geheele Zwitsersche vlakte v. d. Alpen tot
Jura-gab. vroeger met een ijsveld was bedekt; daze mooning, die in DE CHARPENTIER
een Uverig voorstander vond, bewoog A gassiz
on zijn vrienden tot een zeldzaam voornemen.
Zij besloten jaarlijks eenige weken door to
breg
n en op d. Aargletscher, dicht bij 't hospitaal op d. Grimsel, om daar proefondervindelijk dag voor dag en uur voor uur d. verschgnselen na to gaan en op to teekenen, die
zich a. hun beschouwing zouden opdoen. d.
Eerste jaren woonden zij daar in een grot,
gevormd door een rotsblok, dat op d. gletscher
lag, doch in 1842 ward een houten huis op
d. oever v. d. IJszee opgericht. Van daar uit
bestudeerden zij d. voortgang v. 't Ajs, 't jaarlijksch smelten, 't afschuren v. d. rotsen, d.
inwe-ndigen warmtegraad, 't verschuiven der
rotsblokken on 't ontstaan der spleten en,
dank zij hunnen onvermoeibaren onderzoekingskiver, kan men zich nu eenig denkbeeld
vormen v. d. ontzaggelijke ijsvelden, die voorheen niet alleen d. valleien der Alpen on
Pyrenean vervulden, maar ook Scandinavia,
Engeland on N.-Amerika bedekten.
Nadat in 1840 d. „Etudes sur les glaciers",
(Neufchatel) d. eerste voorstelling dozer theorie
gegeven hadden, warden d. resultaten v. 't
wetenschappeltike onderzoek in 1847 medegedeeld onder d. titel v. „Systeme glaciaire ou
nouvelles etudes et experiences sur les glaciers actuels, leur structure, leur progression
et leur action physique sur le sol" (Paris).
Tuss. 1842 en 1847 gaf hij een work, dat v.
verbazenden per en Geduld getuigt, zijn
„Nomenclator zoOlogicus", bevattende d. • geslachtsnamen v. alle dieren on d. familien,
waartoe d. geslachten behooren. In 184Q vertrok Agassiz hoar waar hij tot
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hoogl. a. d. Lawrence scientific. school to NewCambridge bij Boston was benoemd, on zijn
geologische on zoOlogische onderzoekingen
voortzette.
In 1851 ward Xi in dezelfde betrekking beroepen to Charleston. Daar gaf hij een nieuwe
reeks wetenschappelijke geschriften in 't licht,
o. a. „Contributions to the natural history of
N.-America" (1858) on „Geological Sketches"
(1866). In 1865 deed hij met eenige natuuronderzoekers eon wetensch. reis door Brazilia
on in 1877 eon dergelijke n. 't Z. v. d. Atlant.
oceaan on d. Stills zee. d. Schriften, waarin hij
't resultaat zijner onderzoekin.gen nederlegde,
warden met ongemeene graa.gte ontvangen,
wijl hij a. eene populaire voordracht d. gaaf
paarde om uit versch. gegevens een wel in
elk. passend geheel op to bouwen. Vooral d.
kennis der visschen on stekelhuiden is door
hem bevorderd; hij is v. meaning dat d. planten on dieren ontstaan zijn ter plaatse, waar
zij thans 't best en menigvuldigst gevonden
worden, en dat ook d. menschenrassen versch.
stamouders hebben. Na een reis naar Europa
(1870) schonk d. koopman ANDERSON hem
een aanzienlijk kapitaal, waarna hij zich op
een schoon ail. in d. Diassachusettsbaai vestigde en zich alleen a. waarnemingen op visschen wijdde. Hij overl. 14 Dec. 1873. ZUn zoom
ALEXANDER A., gab. 17 Dec. 1835 to Neufchatel,
ward hoogleer. a. 't Havard college in d. dierkunde, stichtte 't zoologisch station to Newport
in Rhode-Island on gaf belangrijke werken
nit over d. stekelhuiden, kwallen on visschen,
o. a. „North American Starfishes" (1877) en
„Young stages of osseous fishes" (1878).
Agathias, gezegd scolasticus een (Ir. geschiedschr. uit d. 6e eeuw, heeft 't geschiedverhaal v. Procopius vervolgd. Zijn work dat
een gedeelte uitmaakt v. d. Byzantijnsche verzameling, ward in 1594 door Bonay. Vulcanius
to Leiden uitgegeven, en in 1828 door Niebuhr.
Bovendien vervaardigde hij een „Anthologie",
die echter niet tot ons gekomen is en een
menigte „Epigrammata", uitgeg. door Brunck
in d. „Analecta".
Agatho, op Sicilia gob., was pans v. 678
t. 682. Hij belegde in 679 een kerkvergadering
to Rome, waar door d. Westersche bisschoppen
't gevoelen der Monotheleten (zie dat art.) veroordeeld ward, waarna in 680 op 't zesde
concilie to Konstantinopel d. monotheleten
tot ketters warden verklaard on in d. ban
gedaan warden. Door doze uitapraak word ook
to Konstantinopel d. leer der R.-Kath. kerk
als d. ware erkend.
Agathocles, gab. 361 v. Chr., zoon v. eon
pottebakker, ward soldaat, legerhoofd, tiran
v. Syracuse on eindelijk alleenheerscher over
Sicilia (v. 317 t. 289 v. Chr.). Hij beoorloog.de
Carthago, Croton on d. Bruttiers, dochmet
altijd met gelukkig gevolg ; hij bezat vele eigenschappen v. een groot vorst en veldheer, doch
was wreed, eerzuchtig en wellustig. Hij stierf,
dat hem op aanhitsing
r
289 v. C., doo
v. zijn kleinzoon Archagathus, door zijn Iieveling Maenon in een tandestoker ward ingegeven. Zijn gesch. is uitvoerig beschreven bij
Diodorus v. Sidle in 't 9e book, 20e book on
d. gedeelten v. 't 21e book, the bewaard zijn.
Verder bij Justinus in zijn 22e on 23e book.
Beide schnvers schijnen versch. bronnen gebezigd to hebben, en wijken, bijzonder in 't
verhaal v. d, lotgevallen zijner jeugd, zeer
v. elk. af.
Agathodaenion of goede genius (Itya0b;
en &gam) word in Egypte onder d. regeering
der Lagedes vereerd. Men stelde hem voor on-
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der d. gedaante eener slang met een menschenhoofd, gelijk op d. munten v. Alexandria te zien
is. d. Ouden roemden, zooals uit een plaats v.
Lamprides schijnt te blijken, Agathodaemon's
draken of gevleugelde slangen, die zij als weldadige godheden vereerden. d. Grieken roemden d. beker v. Agathodaemon, die a. Bacchus
toegeheiligd werd en na d. maaltijd onder d.
gasten rondging, die er een weinig uit dronken. Zinspelende op d. geringe hoeveellieid,
die ieder der gasten eruit dronk, noemde Stenychius hen die zeer matig waren in 't gebruik v. gegisten drank, agathodaemonistes
(Zie voorts 't art. daemon).
Agathologie wordt 't deel der zedekunde
genoemd, dat over 't hoogste goed, 't summum
bonum handelt. Zoo gemakkelijk als d. aanwijzing v. 'tgeen waarin 't hoogste goed bestaat, ook schijnt, zoo moeilijk blijkt 't te zijn,
als men d. onderscheiden gevoelens der wijsgeeren, die daarover nagedacht hebben, raadpleegt. VOOr d. tijd v. Socrates bestond er
omtrent dit onderwerp geen bepaald denkbeeld. Deze wijsgeer, die 't eerst d. philosophic
geheel op d. mensch richtte, en daardoor d.
grondbegrippen der zedelijkheid poogde vast
te stellen, bepaalde, in tegenstelling met d.
2elfzuchtige en willekeurige denkwijze der
'Sophisten, 't hoogste goed als d. volkomenste
deugd, waarvan d. gelukzaligheid 't eigenaardig en noodzakelijk gevolg was. d. Leerlingen
v. Socrates scheidden v. elkander, wat hij als
vereenigd beschouwd wilde hebben. Een v.
hen, Antisthenes, d. grondlegger der cynische
school, noemde d. deugd uitsluitend d. gelukzaligheid; een ander Aristippus, d. grondlegger der Cyrenaische school, stelde in d.
gelukzaligheid 't hoogste goed. Plato en Aristoteles vermeden d. uitersten v. Antisthenes
.en Aristippus, maar helden toch over om bij
d. bepaling v. 't hoogste goed, a. d. deugd d.
voorkeur te geven. 't Later ontstane Stolcismus stelde 't ideale beginsel der deugd als 't
alleengeldende vast, hoezeer 't, v. d. neiging
tot zelfbehoud uitgaande, in waarheid voor
en gedeelte dit beginsel terugnam. 't
vooral in zijn oorspr. gedaante, verklaarde d. door d. beoefening der deugd verkregen hoogere gelukzaligheid, maar dan ook
"t daardoor verkregen en daarmede bestaanbare
zinneltjk genot, als 's menschen bestemming,
en dus als 't hoogste good; in zijn ontaarding,
vooral bij d. Romeinen, verklaarde het 't zingenot voor 't eenige begeerenswaardige ; waartegen zich edele mannen ernstig, maar vergeefs
verzetten. 't Christendom eischte geloof, waarnaar 's menschen levenswandel moest worden
ingericht, om daardoor d. eeuwige zaligheid
•deelachtig te worden, en beschouwde dit derhalve als 't hoogste goed. Kant vond 't hoogste
_goed in plichtsbetrachting als een eisch der
redo en niet om der gevolgen wile; hij stelde
.alzoo beslissend 't beginsel der deugd als 't
hoogste goed vast; maar staat toch als beginsel d. gelukzaligheid naast d. deugd toe,
welke hij met dat der deugd als vereenigbaar
beschouwt; — en wijl in dit leven deugd en
gelukzaligheid zouden vereenigd zijn, grondt
htj hierop d. waarheid v. 't bestaan v. God
en v. d. onsterfelijkheid. Tot nu toe kenmerkte
zich 't begrip v. 't hoogste goed als tweeledig.
.Spinosa, d. grondlegger v. 't pantheIsmus, wil
.daaraan dit tweeledig karakter ontnemen, voor
zooverre hij 't egolsmus v. een andere zijde
leert beschouwen. Volgens hem is d. intellectueele liefde tot d. alles omvattende en ondeelbare substantie d. i, tot God, d. liefde v. God
tot zich zelven. Dit gaf Feuerbach en Mae-
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stirner, aanleiding om 't egoismus, d. i. d.
liefde tot zich zelf, met uitsluitiug v. elks
andere liefde, als 't hoogste goed to erkennen. 't Blijkbaar overdrevene v. dit beweren
deed het echter schier nergens weerklank
vinden.
Agathon was een Athener, tijdgenoot en
vriend v. Plato en Euripides, schreef treurspelen, beoefende d. toonkunst en muntte uit
door beschaafde zeden. Plato ontleende a. eon
feest to zijner eer, d. inkleeding v. zijn samenspraak „Symposion", en Wieland maakt hem
tot d. held v. een zijner romans. (Vergel. Plato
en Wieland).
Agathophyllum is een plantengesl. v. d.
fam. der laurieren. Vooral A. aromaticum.
Wild. is een prachtige 0. I. boom met lederachtige bladeren en een specerijachtige vrucht,
nux caryophyllata geheeten.
Agathosma is een plantengesl., dat wel
80 soorten omvat, v. d. fam. der diosmeen. Vele
daarvan zijn welriekende heesters v. 5 a, 10 dM.
hoogte on inlandsch a. d. kaap d. Goede Hoop.
Agati is d. Malabaarsche naam v. d. Yambloem (Aeschynomene), v. welke eene soort
(A. aspra) d. grondstof voor 't Chineesche rbstpapier levert on andere soorten tot heeling
v. wonden gebruikt worden.
Agave is een tot d. nat. Iam. der Bromeliaceen behoorend plantengesl., dat in 't
dagelijksch leven dikwerf met 't gesl. Aloe
verward wordt. d. Soorten, die 't bevat, onderscheiden zich door een korten, grootendeels onderaardschen stam, die een kuif v.
dicht op elk. staande, groote, vleezige, langs
d. rand v. doornen voorziene bladeren draagt,
uit wier midden d. rechte 6 a 10 M. hooge
bloemstengel zich verheft, die a. 't ondereind
dikwijls 3 dM. middellijn heeft, en met kleine
lancetvormige, vast daartegen aangedrukte
schutblaadjes bedekt is. Deze bloemstengel is
a. alle zijden v. horizontals tweewerf gebogen amen (primaire bloemstelen) voorzien,
a. wier einde d. gesteelde bloemen, meestal
eenigszins op elk. gedrongen zijn, waardoor
d. bloeiwijze eenige overeenkomst met een
reusachtigen armluchter (candelabra) verkrijgt.
't Aantal bloemen a. een enkele plant stijgt
dikwijls tot 3000 a 4000. Deze zijn meest geel
of geelachtig-rood, trechtervormig en v. vier
slippen voorzien, in wier tusschenruimte zes
meeldraden zijn ingeplant, die weder een enkelvoudigen stamper omsluiten.
d. Agaven, die alle v. d. Mexicaansche gebergten en v. d. Antillen afkomstig schijnen,
komen tegenw. in alle warme streken v. Amerika voor, on zijn van cid& naar Europa en
ook naar ons Vaderland overgevoerd, waar zij
in kruidtuinen v. eenig belang zelden ontbreken. Ofschoon in Amerika d. Agaven reeds op
tienjarigen ouderdom of iets later bloeien,
eischen zij in ons klimaat hooger leeftijd, eer
zij dit doen. Om daze reden noemt men ze
honderdjarige aloes, ofschoon men daaraan
geenszins 't denkbeeld hechten moet, dat zij
een eeuw moeten geleefd hebben, eer zij bloemen voortbrengen. Opmerkelijk is 't, dat d.
agaven als zij gebloeid hebben, afsterven on
derhalve tot d. planten behooren, die veel
jaren leven en slechts eenmaal vruchten dragon (Plantae monocarpeae multiennes). d. Oorzaak v. dit verschlinsel is d. uitputting, die
d. plant tijdens 't bloeien ondergaat, wijl dan
in een betrekkelijk zeer korten tijd d. bloemstengel met d. duizenden v. bloemen d. volkomen wasdom bereikt, en dat zonder twijfel
grootendeels ten koste v. alle deelen, die reeds
v6Or d. bloeitijd bestonden. d. Algemeenst
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verbreide soort v. agave]; is Agave Americana,
L. Deze ward in 1561 't eerst n. Europa gebracht en kan gemakkeltik door hare wortelspruiten vermenigvuldigd worden; men gebruikt haar daarom in 't Z. v. Europa, evenals
in onze 0.-Ind. kolonien, veel tot 't afzetten
v. tuinen en velden, waaromheen zij ondoordringbare heiningen vormt. Ale d. lange bladeren in water rotten, laat 't celweefsel d. vaatbundels los, en dan worden deze (in Arnerika maguey geheeten) tot garen en touw
verwerkt; zoo is d. Sisal- of Campeche-hennep
v. Agave Sisaliana, P. afkomstig. Vroeger
maakte men v. deze vezels papier. In Mexico
wordt d. agave gekweekt em sap, dat
in gegistem staat pulque heet. Als d. plant
zal gaan bloeien, snijdt d. kweeker d. bladeren in 't hart der plant weg, omringt d.
ontstane kuil nauwsluitend met d. buitenste
bladeren, en verzamelt nu drie maal per dag
't sap, dat in d. holte saamkomt, en bestemd
was om d. bloemstengel to voeden. d. Toevloed
v. sap duurt 2 a 3 maanden en stijgt soms tot
7 liter per dag. Versch gedronken heeft het
een aangenamen verfrisschenden honigsmaak,
maar door 't suiker- en slijmgehalte raakt 't
spoedig aan 't gisten, en wordt dan dronkenmakend. Er zijn jaren, waann wel twee millioen gulden a. dit pulque gewonnen wordt;
d. inboorlingen minnen 't zeer, maar voor d.
vreemdeling is 't walgend, omdat d. geur op
die v. rottend vleesch gelijkt.
Agelene, (labyrinthica) is een in MiddenEuropa veel voorkomende spin v. d. fam. der
Ageleniden, waartoe ook d. gewone huisspin
-(tegenaria domestica) behoort. Zij bouwt op
weiden en zonnige boschgronden een trechtervormig nest, dat naar beneden in een kromme
buis eindigt. In deze kromming zit d. spin to
loeren op d. insecten, die in d. ellenlange draden blijven hangers, die zij a. d. omstaande
halmen- en struiken heeft gespannen.
Agelet (JOHN LEPAITTE _D'), gab. 25 Nov.
1751 bij Montmddy in Frankrijk, was een verdienstelijk sterrekundige, die vele waarnemingen deed, een sterrelijst vervaardigde en
•memge verhandeling schreef. In 1777 reisde
141 als sterrek. met Kerguelin in d. Zuidzee,
verbond zich in 1785_ tot 't volvoeren v. een
rein om d. aarde met La Peyrouse, en keerde
wtenmin als deze of 't schip terug. _
Agen is d. hoofdplaats v. 't Fransch dep.
Lot-et-Garonne, vroeger d. hoofdstad v. Agenois, een deel v. Guienne, in een heerlijke
landstreek a. d. rechteroever der Garonne, met
20 000. inw., er zijn fabrieken v. lijnwaad, zeildoek, zAjde, kamelot, behangselpapier en handschoenen; • er wordt brandewijn gestookt en
handel in graan gedreven.. Agen is d. zetel
v. een bisschop, v. een maatschappij v. landbouw, kunsten en wetenschappen en v. een
gerechtshof: Bezienswaardig is d. oude, herstelde hoofdkerk, d. steenen brug en d. ijzeren
hangbrug v. 170 N. lang over d. Garonne. 't
arrondissement Agen bevat 19 v.k. geogr.
mijl, on ruim 80 000 bow. J. J. SCALIGER on
LACEPEDE ztjn bier gob.
Agenda is een lijst v. to verrichten handelingen. In d. koophandel een soort v. almanak, waarin allerlei herinneringen voor
bepaalde dagen v. 't jaar zijn opgenomen, en
voor elken datum een ruimte is gelaten tot
't plaatsen v. memorieposten. In d. kerk is d.
agenda 't book, dat d. voorschriften bevat aangaande d. godsdienstoefeningen en d. kerkelUke verrichtingen der geestelijken on der woorden, die da.arbij moeten gebru,ikt worden. In
4. R.-Katholieke kerk ward d. grond tot d.
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agenda gelegd door pans Gregorius I in d.
wscramentale ; door 't concilie to Trento ward
d. herziening daarvan a. d. Pauselijken stoel
opgedragen, waaruit d. allengs verbeterde en
aangevulde rituaalboeken ontstaan zijn. In d.
Gr. kerk is een versch. agenda voor d. Russ.-Gr.
kerk (Moskou 1834) on v. d. Berk to Konstantinopel. In d. Protest. kerk ward voor bijna
iederen staat een afzonderlijke agenda, veelal
kerkorde geheeten, ontworpen; die v. d. Eng.
episcopal° kerk is vervat in the book of common prayer, door CRANMER on RIDLEY ontwor pen en na herhaalde wijzigingen in 1662 vastgesteld; die v. d. Nederl. Hervormde kerk is
yerordend door d. synod - to Dordrecht in
1620. In Pruisen is d. tegenw. agenda na veel
strijd in 1829 tot stand gekomen. Kon. FRIEDRICH III had in 1822 voor d. garnizoenskerken
een agenda ingevoerd en bij alle gemeenten
aanbevolen. Daartegen kwamen eenige geestelijken met SCHLE1ERMACHER a. 't hoofd in
verzet, omdat deze agenda niet v. kerkelijk
gezag was uitgegaan, ten gevolge waarvan
d. geoctrooieerde kerkorde, naar d. geopperde
bezwaren gewijzigd, bijna algemeen in Pruisen
ward aangenomen.
Agens, Zie kracht.
Agent (v. agere = doen) heet iemand, die
tegen geldelijke vergoeding op last en in naam
v. anderen bepaalde werkzaamheden verricht,
zijn lastgever (conamittent) vertegenwoordigt
en diens belang behartigt. Assurantie- en allerlei andere maatschappijen werken door middel v. agenten ; groote fabrieken leveren slechts
door tusschenkomst v. agenten ; handelshuizen
hebben in d. brandpunten hunner relati&I
agenten. d. Agent is geen makelaar of coinmissionair, want deze zijn middelaars tuss.
koopers en verkoopers - hij is ook geen handelsreiziger, want hij kan meerdere huizen
vertegenwoordigen en ook zelf handel drijven.
In Frankrijk kent men wissel-agentin (agents
de change), die v. regeeringswege op d. betasplaatsen zijn aangesteld om als middelaars bij
d. effecten- en wisselhandel op to treden en
d. koers der Staatspapieren op to maken. Om
agent de change to worden, moat men Fransch
burger zijn, vier jaar op een handels-, bankiers- of notaris-kantoor gewerkt hebben on
een borgtocht stollen naar gelang der zaken.
Op d. Parijsche beurs zjjn 60 zulke agenten.
Ook in d. staatshuishouding zijn agenten werkzaam, zooals diplomatieke, consutaire, politieen
agenten.
Agesander, beeldhouwer nit Rhodus,
leefde in d. °erste eeuw na Chr. en wordt
met Polydorus en Athenodorus gehouden voor
d. vervaardiger v. d. beroemde groep v.
LaOcoon.
Agesilaus, kon. v. Sparta, gab. 444 v.
C., ward in 397 v. C. door invloed v. Lysander
ten troon verheven. 'HU was d. grootste veldhoer v. zijn tijd. Door d. terugtocht der 10 0%
onder Xenophon bekend geworden met d.
innerlijke zwakte v. 't Perzische rijk, vormde
't plan, dit binnen to dringen. Hij scheepte
zich in 396 in met 8000 man, landde in KleinAzio, bezette Lydia en Phrygie en rukte zonder wederstand voort, maar ward door d.
Spartaa,nsche senaat teruggeroepen, omdat
Perzische gezanten door 't aanbieden v. groote
geldsommen. d. Atheners, Boeetiers, Argiven,
Corinthiers en Euboeers tot een aanval tegen_
Sparta hadden overgehaald. Hj overwon in
394 v. Chr. to Cheronea dit bondgenootschap.
In d. daarop gevolgden Thebaanschen oorlog
kon hij wel de overwinningen v. Pelopidas.
en Epaminondas niet stuiten, maar hij redder
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door kloeke maatregelen, zonder zich a. een
slag to waggon, als tachtigjarig grijsaard, zijn
vaderstad. Hij stierf, toen hij v. een veldtocht,
dien hij naar Egypte gedaan had, terugkeerde,
a. d. Lybische kust, in d. ouderdom v. 84 jaar.
Ofschoon klein v. gestalte1 was zijn voorkomen
eerbiedwekkend; hij leefde onberispelijk en
werd door ztjn soldaten bemired. Op zijn rechtvaardigheid vial niet altijd to roemen. Zijn
heerschende neiging was roemzucht. Zijn leven
is beschreven door Xenophon, Plutarchus en
Cornelius Nepos.
Agge, zoon v. PETER V. WYCKEL, een Friesch
edelman, was een aanvoerder der Vetkoopers,
on word. in 1421 op zijn stins belegerd door
d. Schieringers, die Agges vader voor d. stins
sleepten en met d. dood dreigden, als Agge
zich niet overgaf; maar d. grijsaard moedigde
met luide stem zijn zoon aan om in 't verzet to volharden. d. Schieringers vermoordden
toen d. ouden man, maar moesten aftrekken.
Agge nam bloedige wraak ; hij haalde vreemde
soldaten in 't land en deed d. Schieringschen
aanvoerder JONGHEMA sneuvelen. In 1422 werd
Agge zwaar gewond en op zijn bed vermoord.
Aggema (ALEF), uit een Friesch adellijk
geslacht, a. d. Aylva's, Burmania's, Goslinga's,
Harinxma's en Starkenborgers verwant, had
zijn state onder Witmessum. Hij teekende 't
Yerbond der Edelen, on werd daarom op 10
Sept. 1568 door Alva nit 's Konings landen
gebannen, met verbeurd-verklaring zijner goederen.
Aggerhuus of Akershuus of Christiania vroeger Hammerstift on Opsloo geheeten, 'later aldus genoemd naar d. vesting
Akershuus, nabij Christiania a. d. ingang v. d.
haven gelegen, 't grootste on belangrijkste
stiftsambt in Noorwegen, grenst t. N. a.
Drontheim, t. 0. a. Zweden, t. Z. a. d. Noordzee, t. W. a. Bergen on Christiaansand. 't
Bevat 1447 vierk. geogr. mijl en ongeveer
600 000 bow., 6 onderambten, 2 graafschappen,
16 voogdijen, 10 koopsteden, 1 bergstad, 20
vlekken, 10 proostdijen, 124 kerspelen on 302
kerken on kapellen. Aggerhuus wordt doorsneden v. d. bergketen Dofrefield en Longfield en begrensd door 't Zweedsche gab. Sero;
d. belangrtjkste rivier is d. Drammen; 't klimaat is er tamelijk zacht. d. Voortbrengselen
zijn : scheepstim.merhout, ijzer, zilver, koper,
aluin on magneet-ijzer. Men vindt er een
zout-, een alum- on een kobaltwerk, on glasblazerijen. Omtrent d. hoofdstad zie men op
Christiania.
Agglomeraat = samenklontering, ophooping v. onderling ongelijksoortige stoffen.
Aggregatie-toestand. d. Ons bekende
stoffen kunnen in drie versch. toestanden bestaan: vast, drupvormig vloeibaar on veerkrachtig vloeibaar, d. i. damp- of gasvormig.
Deze versch. toestanden heeten aggregate.
toestanden. Of een lichaam vast, vloeibaar of
gasvormig is, wordt bepaald door d. meerdere
of mindere gemakkelijkheid, waarmede d.
gronddeelen (moleculen) der stof bewogen
kunnen worden, 't geen wader afhankelijk is
v. d. warmtegraad en drukking, waaraan 't
lichaam is blootgesteld. Er zijn stoffen, die
in 't dagelijksch leven in al d. drie aggregatietoestanden voorkomen, bijv. 't water, dat wij
ook kunnen als vast Us en veerkrachtigen
stoom; andere in twee toestanden, zooals
d. wijngeest als drupvormig en veerkrachtig
vloeibaar, 't arsenik als vast en dampvormig;
enkele slechts onder den aggregatie-toestand,
d. koolstof. Is een lichaam in vasten staat,
dan trachten d. stofdeelen ten opzichte v.
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elkander denzelfden stand on denzelfden afstand to behouden; er is daarom meer of
minder kracht noodig om ze v. vorm to veranderen, om ze uit to rekken of ook om ze
in een to drukken, samen to person, d. kracht
v. samenhang (adhaesie) heeft d. overhand. Is
d. warmtegraad zoo groot, dat d. kracht, waarmede d. warmte d. deelen van een drijlt in
zeker evenwicht is met d. kracht v. samenhang,
zoodat d. deeltjes gemakkelijk over elkander
glijden, zonder elkander geheel los to laten,
dan is 't lichaam vloeibaar. 't Neemt dan d.
worm aan v. 't vat, waarin 't bijeen gehouden
wordt, maar met een horizontaal bovenvlak,
en in kleine hoeveelheid vormt 't druppels,
bolletjes, wier grootte voor dezelfde vloeistof
in normalen staat gelijk is, maar bij d. versch.
vloeistoffen verschilt naar d. onderlingen samenhang der deeltjes. Is d. warmtegraad groot
genoeg om d. kracht v. samenhang geheel to
overwinnen, dan worden d. deeltjes zoo wijd
v. elkander gedreven als uitwendige beletselen 't gedoogen (deze kracht v. uitzetting heat
expansie). d. Lichamen zijn in dozen staat vatbaar voor elks vormverandering on ineenpersing. d. Warmtegraad, die noodig is om eon
lichaam uit d. vasten staat tot d. vloeibaren
en gasvormigen to doen overgaan, hangt of
v. d. graad v. adhaesie des lichaams. Er zijn
er, the een zeer hoog smettpunt hebben, d. i.
die eerst bij zeer groote hitte vloeibaar worden, on er zijn er, die bij zeer groote koude
nog gasvormig blijven. 't Smeltpunt v. Ajs is
0° C., v. kwik — 40° C., v. talk 33° C., v.
zwavel 110. C., v. tin 128° v. lood 335° C.,
V. zilver 1000° C., v. goud 125
0° C., v. ijzer
1500° C. d. Warmtegraad, die noodig is, om
een vloeistof gasvormig to doen worden, heat
kookpunt. Dit kookpunt is voor water 100° C.,
ammoniak — 35° C., cyaan — 22°, aether 35°
C., alkohol 78° C., salpeterzuur - 120° C., kwik
357° C., zwavel 448' C., zink 1040° C. d. Drukking v. d. dampkring op d. vloeistof heeft echter grooten invloed op 't kookpunt; in 't luchtledige koken dus d. vloeistoffen veel sneller,
en bij vermeerderden luchtdruk eerst onder
veal hooger temperatuur. Een gas door drukking of koude tot d. drupvorm brengen, hoot
condenseeren. Zoo is 't bijv. Faraday eerst
gelukt om door kunstmatige koude en sterken druk 't koolzuurgas tot een vloeistof to
maken. Men mag aannemen, dat alle enkelvoudige lichamen in drie aggregaat-toestanden kunnen verkeeren; samengestelde lichamen on dus ook d. organische stoffen niet,
omdat die bij een verhoogden warmtegraad
zich ontbinden. Hout bijv. kan niet smelten,
omdat 't bij hooge temperatuur verkoolt.
In overdrachtelijken zin wordt een opeenstapeling v. kundigheden, die alleen door ervaring worden verkregen, zonder plan zonder
logische orde, een aggregaat genoemd.
Aghrim is een dorp in 't graafs. Galway
in Ierland vermaard door d. overwinning, die
Willem III daar in 1691 op 't lager v. Jacobus
II behaalde.
Agilolfingen heet d. eerste dynastie der
hertogen v. Beieren naar Agilolf, d. krijgsman
(bojarius), die in 533 't juk der Ostrogothen
afschudde en Beieren onafhankelijk maakte.
In 584 maakt echter d. gesch. 't eerst melding
v. een Agilolfing, n.l. hertog Garibold. Diens
la,a,tste opvolger was Tassilis, schoonzoon v.
Didier, kon. der Longobarden, die in 't ongelukkig lot v. zijn schoonvader deelde. Door
Karel d. Groote verslagen, werd Tassilis in
788 in een klooster opgesloten on Beieren in
d. groote Frankische monarchie ingelijfd.
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SEROUX
afstammeling v. een oud adellijk
geslacht uit 't graafschap Namen, werd 5 April
1730 to Beauvais gab. Hij trad vroeg een
regiment kavalerie in dienst, maar offerde
zijn carriere op om zich to wijden a. d. opvoeding v. twee jongere broeders on zeven
jeugdige bloedverwanten, vier ouders overladen waren. Lodewijk XV benoemde hem
tot algem. staatspachter (fermier general), een
betrekking, die hem in staat stelde spoedig
een groot fortuin to verzamelen, waarvan
hij een deel a. d. opvoeding zijner kweekelingen besteedde, en een deel a. 't verzamelen v. een kabinet v. schilderijen, teekeningen
en gravuren. Hij had omgang met beroemde
geleerden, letterkundigen en kunstenaars, met
Van Loo, Vien, Robert, Cochin, J. J. Rousseau, d'Aubenton, La Harpe, Suard, Morellet,
Buffon en Mme Geoffrin. In 1777 bereisde hij
Engeland, Holland on Duitschland en v. 1778
t. 1781 Italie. Te Rome ondernam hij zijn beroemd werk „Histoire d. Part par les monuments, depuis sa decadence au 4e siècle jusqu'a,
son renouvellement an 15e" dat in 1823 in 6
groot folio-dln met 335 pl. 't licht zag. Ook
vervaardigde hij een „Recueil d. fragments
d. sculpture antique en terre cuite" met 37
gray. (Parijs, Treuttel en Wurz, 1814). Hij overleed 24 Sept. 1814.
Agio, Agiotage, Agioteur. Agio is
opgeld, geld, dat men bij verwisseling v. een
count of geldswaardig papier tegen eon andere,
meer betaalt dan d. nominale waarde v. 't
eerste. Zoo zal bijv. in eon land, waar een to
groote hoeveelheid papier in omloop is, en 't
geld naar verhouding schaarsch, 't eerste in
prijs dalen of in waarde verliezen. Dit nu heeft
noodwendig ten gevolge, dat men om zekere
som bijv. f 100 in geld to erlangen, meer dan
f 100 papier zal moeten geven. Gesteld dat men
er f 120 papier voor geeft, dan zegt men dat
't zilver 20 pct. opgeld of agio doet. In d.
Vereenigde Staten bijv. betaalde men in 1865
voor 100 dollars in goud 285 dollars in papier,
dat was dus 185 pct. agio. In 1878 was d.
waarde gelijk en dus 't agio = nul. 't Is bij
d. verhouding tuss. d. versch. metalen en geldspecien evenzoo.
Dit woord wordt ook uitgestrekt tot bijbetalingen in d. effecten-handel, waardoor 't ten
onrechte een kwade beteekenis verkregen
heeft on agiotage 't ongeoorloofde effecten- on
actiespel beteekent, dat men vroeger windhandel plach to noemen. Zulke handel loopt
niet over wezenlijke waarden, maar bestaat
alleen in dobbelspel en weddingschap op d.
koersen der schuldbrieven. Op d. effecten-beurzen zijn velen, die zich met dit heilloos bedrijf
ophouden, on daarom agioteurs genoemd worden. Dergelijk dobbelspel kan ook gedreven
worden met d. toekomstigen prijs v. koopwaren, die door gunstigen of slechten oogst
a. snelle on groote afwisseling v. waarde onderhevig zijn, zooals graan, ohs, katoen, tabak.
d. Agioteur verbindt zich om zekere hoeveelheid daarvan op zeker verwUderd tijdstip to
leveren. Naarmate nu in dien tijd on op d.
leveringsdag d. prijzen zijn gerezen of gedaald,
lost d. koop zich op in betaling v. 't verschil
in prijs, dus eigenlijk in een weddingschap,
dat d. prijs v. dergelijke koopwaar in d. gege-yen tijd zal rijzen of dalen.
Agira is een stad met 14 000 inw. in d.
prow. Catania op Sicilia, ten Z.-W. v. d. Etna.
d. Rom. geschiedschr. Diodorus is hier gab.
Agis is d. naam v. vijf koningen v. Sparta,
waarvan d. tweeds, derde on vierde d. be-
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roemdste waren, on zich in d. oorlogen tegen
Athena, Perzie en Macedonia dapper kweten.
Agitator of volksberoerder is iemand,
die tot godsdienstige, staatkundige of sociale
(staathuishoudelijke) bedoelingen d. gemoederen in beweging brengt, agitatie verwekt ; 't
yolk tot spanning, hartstocht on geestdriftig
handelen voert. O'CONNELL in Ierland, MAZZINI
in Italia. LASSALLE in Duitschland, waren zulke
agitatoren.
.Aglaia was een der drie gratien, dochter
v. Zeus en Eurynome. Aglaia heat ook d. 47e
asteroids (zie dat art.).
Agnano is een meer nabij Napels, 25 H.A.
groot on 20 M. diep, dat in 1870 drooggemaakt
is ; 't was waarschijnlijk ontstaan door wegzinking v. d. bodem bij een vulkanische uitbarsting, waarin d. stad Agnano voor een
deel verloren ging. In d. onmiddellijke nabijheid is 't hol v. Pausilippo, d. Solfatara on
d. Hondsgrot.
Agnaten (ZWAARDMAGEN) zijn d. naaste
bloodverwanten v. vaders zijde; alle bloodverwanten to zamen, dus ook die v. moederszijde (5PILMAGEN) heeten cognaten.
Agneni (EuGENio) een verdienstelijk schilder, werd in 1819 gab. to Sutri bij Rome. Hij
ontwikkelde zich onder biding v. COGRETTI
tot 't schilderen v. groote stukken in olieverf
en al fresco. Hij ontving groote bestellingen
v. pans Pius IX en v. prins Torlonia, maar
moest om zijne deelneming a. d. gebeurtenissen v. 1848 d. wijk nemen n. Genus. Hij
werkte in 1852 to Parijs a. d. versiering v. 't
Louvre, portretteerde to Londen d. kon familie,
en vervaardigde in 1868 to Florence d. muurschilderingen v. 't Bankgebouw.
Agnes (sancta), een meisje v. zeldzame
schoonheid en deugd, stamde of v. een aanzienlijke Born. familie en omhelsde d. Christelijken godsdienst, Igeen haar blootstelde a.
d. vervolging onder Diocletianus. werd op
nog geen dertienjarigen leeftijd in 303 of 304
n. Chr., ter dood gebracht. De R. K. kerk gedenkt haar jaarlijks op 29 Januari. Domenichino heeft haar marteldood geschilderd.
Agnes Sorel werd in 1406 uit eon aanzienlijk geslacht geboren. Haar lichamelijke
schoonheid werd nog door hare geestesgaven
overtroffen. In 1431 kwam zij a,Ls staatsjuffer
v. Isabelle d. Lorraine, hertogixt v. Anjou, a.
't hof v. Karel VII, kon. v. Frankra, die door
hare schoonheid getroffen, haar tot zijn maitresse verkoos. Op dien tijd was 't halve koninkrijk in d. macht der Engelschen on d.
Koning moedeloos. Zij wekte hem nit dien
toestand, herinnerde hem wat hij a. zijn yolk
verschuldigd was on deed hem naar de wapenen grijpen, die hij gelukkig voerde. Agnes
maakte geen misbruik v. haar invloed en
ging in 1442 to Loches, waar d. Koning haar
een kasteel gesticht had, wonen. Daarenboven
verhief hij haar tot comtesse de Penthievre
in Bretagne, en chatelaine de La Roche-Serviere
on Issoudon in Berri. Ook schonk hij haar 't
kasteel v. Beaute, a. d. oevers der Marne,
waarnaar zij zich Dame de Beaute noemde.
Na 6 jaar to Loches gewoond to hebben, waar
zij herhaaldelijk door d. Koning bezocht werd,
noodigde d. Koningin haar in 1449 uit wader
a. 't hof to komen. Agnes Sorel gaf daaraan gehoor en ging, om meer nabij d. Koning to zijn, 't kasteel v. Mesnil, bij Jumiege
bewonen, waar zij 9 Febr. 1450 plotseling stierf,
waarschUnlijk vergiftigd op bevel v. Lodewijk XI. Zij werd in d. Collegiale kerk to
Loches begraven, waar haar graf nog in 1792
bestond. Zij het drie dochters na, die door d.
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Koning erkend en op kosten v. d. kroon begiftigd werden.
Agnesi (MARIA GAtTANA), eene Italiaansche, een zeldzaam sieraad v. haar geslacht,
werd in 1718 to Milaan geb., sprak op negenjarigen leeftijd 't Latijn zeer juist, en hield
Coen reeds een redevoering in die taal (in
1727 to Milaan gedrukt), waarin zij trachtte
te bewijzen, dat d. beoefening der oude talen
a. 't vrouweljjk geslacht niet vreemd behoorde
te zijn. In haar elfde jaar sprak zij 't Grieksch
zoo gemakkelijk als hare moedertaal, en zij
oefende zich eerlang ook in d. Oostersche
talen, zoo dat men haar een polyglotte (iemand
die vele talen kent) noemde. Hierbij bestudeerde zij d. gronden der meetkundo on bespiegelende wijsbegeerte. Haar vader begunstigde hare neiging tot geleerdheid door op
bepaalde tijden geleerde gezelschappen te
zijnen huize te noodigen, waarin zij wijsgeerige stellingen voordroeg en verdedigde. Een
tijdgenoot, d. geleerde De Brosses, verzekert in
zijn „Brieven over Italie", dat men zich niets
aangenamers verbeelden kon, dan d. omgang
met dit geleerde meisje. Haar vader heeft d.
stellingen, die zij v. tijd tot tijd verdedigd
had in een kwarto deel uitgegeven. Sedert vorderde zij zoo in d. wiskunde, dat zij een verhandeling over d. kegelsneden schreef, die
door deskundigen geroemd werd, en in haar
30ste jaar d. gronden der Analyses in 't licht
gaf, die als d. beste inleidingtot Euler's
werken beschouwd werden, en in 1801 door
Colson, hoogl. te Cambridge, in 't Engelsch
zijn overgezet. Dit werk verschafte haar zoo
veel roem, dat zij in haar 32ste jaar a. d.
universiteit te Bologna tot d. leerstoel der
wiskunde beroepen werd. Ondertusschen
schjjnt Agnesi door deze beoefening der wiskunde haar levenslust verloren te hebben,
want zij onttrok zich a. alto gezelschap, begaf
zich in d. strenge orde der Blauwe nonnen,
,en overl. in 1799.
Agni was bij d. Indo-Germaansche volken
d. god v. 't hemelsche vuur, waaruit 't aardsche vuur is ontsproten. Agni wordt nog als
vuurgod door d. 'Undoes aangebeden. Vele
aiederen der Veda zijn hem gewijd.
Agnitio is in rechten d. erkenning v. een
geschrift of verklaring of daad als echt, als
rechtvaardig.
Agnus Dei (woordelijk : lam Gods), duidt
aan : 1°. volgens d. R.-Kath. geloofsleer, Jezus
Christus als zoenoffer; 2°. een gebed v. d.
R.-K. eeredienst, dat met d. woorden Agnus
Dei begint; 3°. 't deel v. d. muzikale mis,
dat bij d. nuttiging der Hostie wordt uitgevoerd; 4°. een ronde plant was, waarop d. gedaante v. 't Lam Gods, met d. zegevaan, of
ook wel met s. Jan, met 't jaartal en d. naam
v. d. Paus gestempeld is, en die, door d. Paus
gezegend, in groot aantal a. d. geloovigen
wordt weggeschonken.
Agones waren kamp- of wedspelen bij d.
.Grieken, welke op vastgestelde tijden, bij
plechtige gelegenheden geschiedden. Zij bestonden in 't werpen met d. discus (werpschijf),
worstelen, muziek, dicht- en danskunst. Ramprechters, Agonarchae genoemd, zorgden voor
't in acht nemen der voorschriften, beslechtten
d. geschillen en wezen d. prijs toe. d. Beroemd_ste agones waren d. Olympische (bij d. tempel
v. Zeus te Olympia in Elis), Pythische (bij 't
-orakel to Delphi in Phocis), Nemeische en
Isthmische spelen.
Agong (Abang, Goenong Karang Asam) is
.een vulkaan op d. 0.-kust v. 't eil. Bali en
wordt ook Piek v. Bali genoemd. Deze vulI.

kaan, die 't laatst in 1808 hevig werkte, is
3000 a 4000 M. hoog, op d. Z. helling bebouwd
en d. top is met een inl. tempel getooid.
Agonie, d. doodstrijd, is een reeks v. verschijnselen, die bij stervenden door 't afnemen
v. d. werkzaamheid der zenuwen vooral in d.
ademhalingswerktuigen ontstaan. Soms duurt
d. agonie eenige uren, dikwijls eenige dagen.
d. Ademhaling geschiedt in d. agonie bij tusschenpoozen, als met stooten; men hoort een
gereutel, omdat d. slijm niet opgehoest wordt
en in d. luchtwegen blijft hangen. Handen en
voeten worden klam, 't gelaat zinkt in en is
met koud zweet overdekt; d. ontstelde hersenen worden door schrikbeelden en verwarde
voorstellingen v. d. omringende voorwerpen
getroffen, die d. laatste oogenblikken nog
banger maken en tot ijlhoofdigheid leiden, en
d. gestoorde innervatie verwekt krampen en
onwillekeurige bewegingen. 't Bloed stroomt
ongeregeld en hoopt zich in sommige deelen
op, terwijl er soms een groote hoeveelheid
vet uit d. vaten doorzweet, die d. verrichtingen
der organen nog meer belemmert. Bij d. lijkopeningen moeten deze gevolgen der agonie
v. d. uitwerkselen der ziekte worden onderscheiden, iets dat een groote oefening en ondervinding vereischt. Zie op 't woord euthanasie,
wat d. kunst vermag, om 't lijden der laatste
oogenblikken te verzachten.
Agosta, 't oude Augusta, is een stad met
een goede haven op Sicilie, nabij Syracuse en
kaap s. Croce. d. Stad, in 1693 door een aardbeving geteisterd, heeft thans 13 600 inw.
Agostini (LEON), een oudheidkenner, in
't begin der XVIIe eeuw te Sienna geb., heeft
een vermeerderden herdruk gegeven v. „La,
Sicilia chi Filippo Paruta descritta con medaglie". Hij is ook d. verzamelaar v. 't werk
„Gemma Antiche figurate", waarvan vele uitgaven bestaan, maar d. eerste afdrukken der
platen bijzonder gezocht worden;d. le uitg.
is in twee afdeelingen te Rome in 1636 en
1670 geschied.
Agoult

(MARIE CHRISTINE SOPHIE DE FLA-

comtesse d'), Fr. schrijfster onder d.
naam V. DANIEL STERN, werd geb. 31 Dec.1805
te Frankfort a. d. Main en overl. 6 Mrt 1876
te Partjs. Zij schreef fraaie novellen voor 't
feuilleton v. „La Presse" (1841 t. 1845), belang
rijke opstellen in „La revue des deux Mondes•.
Hoog geroemd zijn hare „Esquisses morales"
(1849). In 1865 gaf zij uit „Dante et Goethe"
en in 1872 „Histoire des commencements d.
la republique des Pays-bas". Na haar dood
verscheen „Mes souvenirs" (1877).
Agra is een , provincie v. Hindoestan, 1874
vk. geogr. mijl groot met vijf millioen inw.,
ten N. begrensd door Delhi, ten Z. door Maiwaff,
ten 0. door Oude en Allahabad en ten W. door
Asmier, besproeid door d. riv. Ganges en
Dsjoemna. 't Land wordt door eigen vorsten
bestuurd, doch staat onder Eng. opperheerschappij. Voorheen waren er beroemde zijdefabrieken,. tegenw. levert Agra hoofdzakelijk
katoen, sulker en indigo. Er zijn kopermijnen,
die echter niet bewerkt worden, en marmergroeven. d. Hoofdstad, ook Agra of Akbarabad
geheeten, was d. zetel v. d. grooten Mogol,
die in 1647 naar Delhi verlegd werd. Hoewel
Agra in versch. oorlogen zwaar geteisterd
werd, vindt men er nog vele overblijfselen
v. vroegere grootheid, o. a. 't fraaie praalgraf
v. d. mogol Akbar, waaraan 20 000 werklieden
22 jaar arbeidden. d. Engelschen maakten zich
onder lord Lake in 1803 meester v. deze stad;
sedert 1835 is zij d. residentie v. een luitenant;
gouverneur. Zij ligt op 27. 58' N. B. en 97°
8
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35/ 45* 0. L. v. Greenwich, a. d. rechteroever
der Dsjoemna, en heeft 160 000 inw.
Agraffe is een haaknaald, waaraan een
sierlijke worm wordt gegeven. d. Gr. en Rom.
vrouwen gebruikten d. agraffe om d. kleederen op d. schouder te zamen te hechten. In d.
bouw unst heet agraffe d. versiering, door
welke d. deelen v. een gewelf, boog of portaal
schijnbaar a. elkander bevestigd worden.
Agram (Kroatisch Zagor, Hong. Zagrab),
is 't grootste en Z.-W. gewest v. 'Croatia 31
v.k. geogr. mijl groot, met 260 000 bew. 't Is
voor een groot deel een vruchtbaar dal der
Save, maar er zijn groote moerassen. Er groeit
veel hout, graan en tabak. d. Hoofdst. v. Kroatie heet insgelijks Agram, ligt a. d. Save
bij d. mond der Krapina en heeft 30 000 inw.,
waarvan 26 000 R. Kath. Zij is d. zetel v. d.
Banus, v. 't hooggerechtshof en v. d. Bisschop,
heeft een Z.-Slawische academie, d. Frans-Jozefuniversiteit, goede scholen, prachtige Gothische gebouwen, veel handel en spoorwegen,
maar is door d. aardbeving v. 9 en 11 Nov.
1880 zeer geteisterd.
Agrarische wetten, Zie grondeigendom.
Agricola (civzius JuLIus), Rom. staatsman
en veldheer, was geb. 40 n. Chr. Hij werd in
77, onder keizer Vespasianus. consul en landvoogd in Brittannia, dat hij 't eerst liet rondzeilen. Hij bevestigde d. macht der Rom. in dat
land en strekte die uit tot d. bergstreken v.
Caledonia, dat hij wilde onderwerpen, toen hij
door d. argwanenden Domitianus teruggeroepen werd. Hij stierf in 93. Zijn leven is omstandig door zijn schoonvader Tacitus beschreven.
Agricola (JOHANN), eigenlijk SCHNITTER
of SCHNEIDER, 20 April 1492 to Eisleben geb.,
studeerde te Wittenberg in d. philosophie en
theologie en kreeg in 1519 daar d. rang v.
baccalaureus. Kort daarop werd hij prediker
en rector in zijn geboortestad; in 1525 Evangel.
leer. to Frankfort a. d. Main; in 1526 hofprediker v. • keurvorst Johan v. Saksen op d.
rijksdag to Spiers, en eon jaar later bekleedde
hij diezelfde waardigheid bij graaf Albrecht
v. Mannsfeld. Hij nam deel a. d. Augsb. confessie on d. Smalkaldische artikelen, en then
hij in 1537 tot prediker en hoogl. to Wittenberg
beroepen was, werd hij d. stichter v. d. secte
der Antinomianen, waardoor hij zich vele
vijanden maakte en gedwongen werd naar
Berlijn to vluchten e waar hij zijn gevoelens,
doch niet uit overtmging, herriep. d. Keurvorst
v. Brandenburg benoemde hem tot hofprediker,
generaal-superintendent en proost v. Berlijn,
waar hij 22 Sept. 1566 stierf. Onder zijn geschriften, die • meest alle v. theologischen en
polemischen acrd zijn, is zijn verzameling v.
Duitsche spreekwoorden een der meest geachte. 't Is in drie deelen verdeeld, die afzonderlijk toss. 1526 en 1548 to Maagdenburg en
Eisleben 't licht zagen. d. Beste uitgaaf is
die v. 1592, to Wittenberg bij M. Johan Kraft
gedrukt. („Sieben hundert and funfzig Deutscher Spritchwarter, emeuert and gebessert
durch Johann Agricola, mit vielen schanen,
lustigen and niitzlichen Historian and Exempeln erklaret and ausgelegt").
Agricola (JOH. FRIED.), geb. in 1720 to
Dobisch bij Altenburg, was een der eerste
organisten en schrijvers over d. toonkunst
der vorige eeuw. Hij werd in 1759 kapelmeester
der hofkapel v. Frederik II en overfeed in 1774.
Agricola (GEoRo), eigenitik BAITER, werd
in 1494 to Glauchen Meissen geb. Hij beoefende d. geneesk. to Leipzig en bezocht ook
universiteiten in Italia. In zijn vaderland teruggekeerd, legde hij, daartoe opgewekt door d.

AGR.

toen bloeienden berg- en huttenbouw in 't
Ertsgeb., zich behalve op d. geneesk. ook
op d. mineralogie en metallurgic toe. Hij vestigde zich daartoe te Chemnitz in Saksen
(waarom hij ook wel Agricola Kempnicius ge
noemd werd). Agricola voerde bij vele metaalbewerkingen belangrijke verbeteringen in,
waarvoor d. keurvorst Maurits v. Saksen hemp
op voordracht v. zijn vriend Georg Cammerstadt,..met een jaarwedde beloonde ; hij wan
om zun geleerdheid zeer bevriend met Erasmus. Door d. toelage in ruimeren geldelijken.
staat geraakt, kon hij al zijn krachten a. d_
natuurk. wetenschappen wijden, waarmede hij,
voortging tot zijn dood in 1555. Als zijn voornaamste geschriften zijn bekend : ,,De re metallica libri XII"; „De natura lossilium libri X";_
„De ortu et causes subterraneorum"; „De ye-teribus et novis metallis" en „Burmanms, sive
de re metallica dialogus". Daze werken werden later dikwijls herdrukt, en d. laatste vier
zijn in 't begin der 19e eeuw in 't Hoogd.
gezet; zij kenschetsen zich door wetensch..
belangrijkheid en een zuiverheid en sierlijkheict
van stijl, waardoor d. schr. zich een waardig
tijdgenoot en vriend v. Erasmus toonde.
Agricola (RUDOLPHIIS), eigenlijk HITYSMAN,
een der eerste lichten v. Nederland, werd to
Ballo, in d. Gron. Ommelanden. in 1442 of 1443geb. Reeds in vroege jeugd gat hij blijken v..
vlug begrip en vast geheugen,• zijn vader
spaarde geen kosten voor zijn studien, en d.
jongeling bracht het in weinig tijds zoo ver r

dathijbekwmgorld,.hogeschool to Leuven, toen d. kweekschool der
geleerdheid in d. Nederlanden, to bezoeken._
her beoefende hij niet alleen Aristoteles,
toen nog a. alle academian voor d. grooten
meester der wijsgeerige wetenschappen gehouden, maar ook Cicero en Quintilianus, wier
werken hij zoo vlijtig las, dat hij, toen nog
jong, daarover aanraerkingen op 't papier
bracht, over welke zelfs groote geleerden zich.
verwonderden. Uit Aristoteles trok hij o. a. 't
voordeel, dat hij in wijsgeerige redetwisten_
d. aangevoerde bewijzen zijner tegenpartij vlug:
wist to onderzoeken en to beoordeelen, en zijn_
eigene met klem in een geregelde orde voor
to dragen. 't Fransch verstond hij in d. gronct
en sprak hij sierlijk; zang, muziek en schilderen waren zijn geliefde uitspanningen. Na.
't verlaten der hoogesch. to Leuven bereisde ,
hij Frankrijk en Italic waar toen handschriften te leven waren, die na d. verovering vKonstantinopel door d. Turken, door vluchtelingen uit Griekenland daar waren overge-bracht. Hij hield zich 't langst te Ferrara op,
waar hij d. guest v. d. hertog Hercules v._
Este genoot, en gelegenheid had om d. lessen
v. Theodorus Gaza over Aristoteles te hooren,_
openbare redetwisten voerde, Gr. en Lat. schrijyore verklaarde en openlijke redevoeringen._
hield. Hij verwierf daar d. vriendschap v. J.
Camerarius, Dalburgius1 naderhand bisschopv. Worms, en Plelingerius.
Nadat Agricola versch. jaren met roam bui-ten 's lands verkeerd had, zette hij zich to
Groningen neder, waar hij met d. waardigheid
v. gehennschrUver en raadsman bekleed werd
en d. omgang genoot v. zijn geleerden landgenoot Wessel Gansfort. In 1482, nadat hij 1,-rectoraat der school to Antwerpen, op een.
jaarwedde v. 300 RaUnsche guldens had afgeslagen, verliet 110 andermaal zijn vaderland
en koos 14 Heidelberg tot sun verbltif. Opbegeerte v. d. hertog. Filips schreef hij to Hei-delberg werk Epitome de quatuor Monarchile; hij hield daar, evenals in Italie, open-
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bare redevoeringen, zoowel a. d. academie als
voor vorstin en aanzienlijken, die zijn welsprekendheid en bondigheid bewonderden. Op
40-Jarigen leeftijd begon hij 't Hebreeuwsch te
leeren. Hij bediende zich daartoe v. 't onderwijs v. een geleerden Jood, en bracht 't daarin
binnen weinige maanden zoo ver, dat hij eenige
Psalmen in 't Latijn overzette, en door 't
onderzoek v. 't Oude en Nieuwe Testament
tot d. overtuiging kwam v. 't bederf in leer
en zeden, dat in d. Kerk was binnengeslopen,
ofschoon hij dit niet openlijk erkende. Hij
overl. 28 Oct. 1485,
In 1539 is te Keulen een verzameling v. zijn
schriften in 't licht verschenen, die naderhand
te Groningen herdrukt is, en bestaat uit brieven, gedichten, redevoeringen, een Lat. vertaling v. Isocrates ad Demonicum, en v. eenige
samenspraken v. Lucianus. Erasmus getuigt
v. hem, in zijn „Adagia": „dat men a. deze
zijde der bergen (der Alpen) nooit een man
gevonden had, die bij Agricola in geleerdheid
halen kon; dat hij in 't Grieksch en Latijn d.
meesten verre overtrof, in d. dichtkunde een
tweede Vergilius, in ongebonden sag een
tweede Politianus, en zulk een welsprekend
redenaar was, dat zelfs Rome, alsof hij geen
uitlander, maar een inboorling was, hem bewonderde; en eindelijk, dat hij een scherpzinnig wijsgeer en goed kunstenaar was."
Agricultuur, Zie akkerbouw.
Agricultuur-chemie, Zie scheikunde.
Agricultuur-systeem, Zie physiocraten.
Agrigentum was een Dorische volkplanting, 582 j. v. C. gesticht op d. Z.-kust v. 't eil.
't Verhier zich weldra tot zulk een handelsbloei, dat 't in 405 v. C., toen d. Karthagers
't aanvielen, 900 000 inwoners telde, en d. welvaart er tot weelde klorn. Er was een democratische regeeringsvorm, maar sours heerschten er tirannen, zooals PHALARIS, die verafschuwd en THERON, die geeerd werd. d. Karthagers begonnen v. hier uit hun onderwerping
v. Sicilia, richtten het in d. eersten Punischen
oorlog (265 v. C.) tot arsenaal in, maar moesten
het bij d. vrede (241 v. C.) in handen der Romeinen laten. Sedert dien tijd kwijnde Agrigentum, en bij d. ondergang v. 't Westersch
Rom. rijk werd 't door d. barbaren verwoest.
Op d. puinhoopen verrees 't tegenw. Girgenti
(zie dat art.). d. Luister v. 't oude Agrigentum
wordt nog verkondigd door d. tempel-ruiners.
Van deze zijn 't merkwaardigst d. muren en
goed bewaarde zuilen v. d. tempel v. Juno
Lucinia, westwaarts d. groote tempel v. Jupiter met reusachtige gegroefde kolommen en
nog westelijker d. vijf zuilen v. d. tempo! der
Dioscuren.
Agrimonia is een plantengesl. uit d. fam.
der rosaceen. d. Soort, die in ons vaderland
groeit (A. eupatoria L.), wordt leverkruid genoemd, is overblijvend, heeft een aangenamen
geur en werd vroeger als geneesmiddel gebruikt.
_Agrippa (MENENIUS LANATUS), een patricier,
die in 503 v. C. consul was, bewoog in 494 v. C.
d. naar d. Heiligen berg uitgeweken plebejers,
naar Rome terug to keeren door hun d. label
voor to stellen v. d. maag en d. ledematen.
Agrippa (MARCUS VIPSANIUS), was een der
merkwaardigste Romeinen uit d. eeuw v.
Augustus, met wien hij tweemaal d. waardigheid v. consul bekleedde, en die hem later
zijn dochter Julia tot vrouw gaf. lib was niet
v. aanzienlijke afkomst, doch verhief zich door
zijn talenten en verdiensten tot hoogen rang.
Als veldheer onderscheidde hij zich meermalen, en was ook bevelhebber op d. vloot v.
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Augustus in d. slag bij Actium. Ms staatsdienaar en vriend v. dien worst maakte hij
zich zeer verdienstelijk. Hij beminde d. schoone
kunsten on verfraaide Rome, dat a. hem drie
waterleidingen to danken had; hij was een
onbaatzuchtig on rechtschapen man.
Agrippa, Joodsch koning, zie Herodes

Agrippa.

Agrippa was een sceptisch wijsgeer uit
d. school v. Pyrrho. Hij heeft zich een naam
gemaakt door zijn vijf eigenaardige argumenten tegen d. zekerheid v. alle kennis. Volgens
hem kan men niets beweren, waarvan ook 't
tegendeel niet beweerd kan worden, tenzij
men gronden opgeve, v. welke weder naar
andere gronden gevraagd kan worden; on dit
kan tot in 't oneindige doorgaan. Als men d.
laatsten grond meent gevonden to hebben,
kan niet gezegd worden of deze relatief of
absoluut is. Wie een niet-relatieven grond aanneemt, neemt daardoor tot een hypothese d.
toevlucht; of komt tot d. dusgenoemde diallelus, waarbij men als waar of als bewezen
aanneemt, wat nog bewijs noodig heeft.
Agrippa van Nettesheim

(HENDRIK

CORNELIS), was een man, die als geneesh.,
godgel., rechtsgel., wijsgeer, krijgsman on alchemist zich onder zijn tijdgenooten een grooten naam verwierf, maar wiens zonderlinge
daden, lotgevallen en dwaasheden reeds lang
vergeten zouden zijn, hadden niet twee geschriften hem een plaats in d. gesch. der
wijsbegeerte verschaft. Hij werd to Keulen
in 1486 gab. Onder keizer Maximiliaan streed
hij gedurende zeven jaar in Itali6, on had
daaraan zijn verheffing tot ridder v. 't Gulden
Vlies to danken. Daarna begon hij zich ijverig
op de beoefening der wetenschappen toe to
leggen, vooral echter op d. alchemie en werd
doctor in d. rechten on in d. geneesk. Toen
reisde hij door Span,je en Frankrijk on stichtte
ailerwege geheime genootschappen; hij vestigde zich to Dole, waar hij in 't Hebreeuwsch
lessen gaf en 't werk v. Joh. Reuchlin : „De
Verbo mirifico" (een work waarin d. schr.
poogt to betoogen, dat d. naam Jezus d. ware
sleutel is tot al d. geheimen der Kabbala)
verklaarde; woonde een korten tijd to London
on to Keulen, waar hij in d. theologie onderwijs gal; vestigde zich op aansporing v. d.
kardinaal Santa Croce to Parijs, waar hij d.
voorgewende schriften v. Hermes Trismegistus
verklaarde; woonde ook eenigen tijd to Turin;
was toen drie jaar lang to Metz syndicus;
verbleef daarna to Geneve, to Keulen, to Freiburg on eindelijk to Lyon, waar hij weder
optrad als doctor in d. medicijnen on door
Frans I benoemd werd tot lijfarts v. Louise
v. Savoie. d. Gedurige verwisseling v. woonplaats en bedrijf werd veelal veroorzaakt door
monniken, die zijn alchemistische on wijsgeerige gevoelens voor gevaarlijk hielden. Ten
laatste werd hij door Margareta, landvoogdes
der Nederlanden, tot geschiedschrijver aangesteld. Na d. dood dozer vorstin vestigde hij
zich to Antwerpen, waar hij in 1530 zikjn geschriften: „De philosophia occulta" on „De
incertitudine et vanitate scientiarum" uitgaf.
Voor deze uitgave geraakte hij to Brussel in
d. gevangenis. Ontslagen, ging hij naar Lyon,
waar hij insgelps gevangen werd gezet. In
d. kerkhervormmg stelde hij groot belang,
maar hij bleef ten minste voor 't uitierAjke
katholiek. 't Is waarschijnlijk, dat hij in 1535
to Grenoble in een hospitaal gestorven is. In
zijn werk over d. verborgen wijsbegeerte („De
occulta philosophia") beweert hij : d. Tooverkunst (magie) is d. wetenschap bij uitnemend-
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heid, waarvan all() andere wetenschappen
afhangen. Alle hoogere d. i. magische wetenschappen hebben tot bron of d. geest der
natuur of d. openbaring. d. Eerstgenoemde,
die ten ti der aartsvaderen is bekend gemaakt, heeft tot d. geheimen der Kabbala
ingeleid. d. Laatste bezitten wij in 't Oude
en Nieuwe Testament, in d. Wet en 't Evangelie, en heeft een dubbelen (een duidelijken
en een verborgen) zin, waartoe ook d. Kabbala leidt. Hierdoor worden wij gebracht tot
d. kennis der elementen, v. alle wezens en
v. hun onderlinge betrekking, en deze kennis
ontvouwt d. geheimen v. d. samenstelling v.
't heelal, geeft een onbepaalde macht over
alle krachten ten beste v. ons zelven, en
leidt ons tot d. volmaakte kennis of tot aanschouwen v. God. — Er zijn drie a. elk. ondergeschikte werelden : d. eerste is d. zichtbare
natuur; d. tweede bevat d. sterren; d. derde
is die der gedachten of v. d. geest. Deze drie
werelden vormen een onafgebroken keten, die
v. God uitgaat en door welke wij tot God
opklimmen, tot 't onmiddellijk aanschouwen
v. God geraken. Tot samenstelling der wereld
heeft vooreerst 't licht gediend, dat deels
aardsch, deels hemelsch is, en dan d. lucht,
die door alles heen en tot d. ziel doordringt.
Er zijn twee6rlei eigenschappen der natuur,
v. welke d. eerste verklaarbaar, d. andere
onverklaarbaar zijn. Tot d. laatste behoort
d. deugd, die d. hartstochten bedwingt,
en d. kracht v. d. magneet, die 't ijzer aantrekt. — d. Betrekking tusschen ziel en
lichaam ontstaat door een middenstof, wereldgeest geheeten, waarin d. ziel zich beweegt en zich met d. stof verbindt. 't Vrijmaken v. dien allerwegen verspreiden wereldgeest, waar die to veel is opgehoopt, om dien
to brengen, waar hij zich niet, of in geringe
mate bevindt, is d. grondslag der alchemie,
door welke alle metalen in goud kunnen veranderd worden. 't Andere geschrift v. Agrippa,
getiteld : ,De incertitudine et vanitate scientiarum" heeft een, met 't eerst genoemde
strijdige, strekking. Al d. wetenschappen v.
dien tijd: d. wijsbegeerte, d. alcheraie en d.
daarmede in verband staande bovennatuurkunde, d. zedeleer en d. godgeleerdheid worden beschouwd en veroordeeld als ongegrond
en entoereikend tot 't geluk der menschen, en
daaruit 't besluit opgemaakt, dat voor d. zielerust niets gevaarlijker en schadelijker is dan
d. beoefening der wetenschappen en kunsten.
Dit werk is blijkbaar in 't laatste deel v.
Agrippa's woelig leven geschreven, toen veel
bedroevende ondervinding hem uitkomsten
had doen verkrijgen, geheel in strijd met zijn
hooggespannen verwachtingen. 't Wordt door
velen voor een scherpe satire op d. wetenschap v. dien tkjd gehouden. 't Maakte eon
verbazenden indruk en had een sterken invloed op d. gang der gebeurtenissen, en werd
binnen acht jaar zevenmaal herdrukt.
Agrippina. Onder dezen naam zijn drie
Rom. vrouwen bekend : 10. d. Gemalin v. keizer
Tiberius, v. welke deze zich liet scheiden,
omdat hij Julia, d. dochter v. keizer Augustus,
moest trouwen. Zij huwde hierop met Asinius
Gallus, die echter door Tiberius tot altijddurende gevangenis verwezen werd. Zij stierf
18 j. n. C. 2°. d. Dochter v. M. Vipsanius
Agrippa en Julia, een dochter v. Augustus.
Zij was d. gemalin v. Germanicus, en een
heldhaftige vrouw, die haar gemaal in alle
veldtochten vergezelde, en zijn moordenaar
voor 't gerecht aanklaagde. Tiberius, die haar
invloed op 't yolk vreesde, verbande haar
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27 j. n. C. naar 't oil. Pandataria bij Napels,
waar zij vrijwillig of gedwongen d. hongerdood stierf. 30. d. Dochter der vorige, was
gehuwd met Domitius Aenobarbus en d. moeder v. Nero. Haar derde gemaal was keizer
Claudius, haar vaders brooder. Zij was wreed
en heerschzuchtig, verdreef Brittannicus, d.
zoon v. Claudius en Messalina, en vergiftigde
haar gemaal om, haar zoon Nero op d. troon
to brengen, en deze het, om zich v. haar
bemoeien met staatszaken to ontslaan, na eon
vergeefsche poging om haar to doen verdrinken. haar in hare kamer doorsteken.
Agrippina (Colonia) is d. oorspronkelijke naam v. Keulen (zie dat art.).
Agritius of Agrotius was d. eerste bisschop v. Trier, wiens bestaan men historisch
bewijzen kan; hij leefde onder Konstantijn d.
Groote. In d. 9e eeuw vindt men op d. lijsten
der bisschoppen en in d. levens der heiligen
Agrotius als d. 4e bisschop vermeld en onmiddellijk volgende op Maternus. Zeker is 't,
dat hij op 't Concilie to Arles (314) geweest
is on met d. familie v. keizer Konstantijn en
met paus Sylvester in nauwe verbintenis heeft
gestaan.
Agronomie, Zie akkerbouw.
Agropyrum (tarwgras) is een plantengesl.
uit d. fam. der gramineen (grassen), waarvan
bij ons vooral d. soort A. repens (kruipend
tarwgras) onder d. naam v. Kweek bekend is.
Agrostemma L. is een plantengesl. uit
d. fam. der sileneen, waarvan in ons vaderland
in d. kleistreken tuss. d. rogge en tarwe d.
soort A. githago onder d. namen v. bolderik,
nagelbloem, dolik, korenroos, zeer bekend is
en in 't voorjaar uit d. akkers gezocht wordt
tot voedsel voor 't melkvee.
Agrostis L. (struisgras) is een plantengesl.
uit d. fam. der grammineen (grassen), waarvan
vele soorten, maar vooral 't gewone struisgras
(A. vulgaris) bijna overal in ons vaderland
gro eien.
Agtele.k is een dorp met merkwaardige
druipsteenholen nabij d. wog v. Ofen of Buda
naar Kaschau in Hongarije. Eerst in d. laatste
honderd jaar zijn deze grotten moor bekend
geworden, en is d. toegang in een stollen
rotswand gemakkelijker gemaakt. BU lage
temperatuur stijgt hieruit waterdamp op, die
als rijp tegen d. overhangende rotsen aanvriest; daarom hoot dit oord in 't Slawisch
bazaolo (neveloord). Een grot, d. blorathof, is
300 M. langen ruim 30 M. breed en hoog en
met stalagmieten (op d. bodem rustende druipsteen) in d. worm v. bloemen on heesters vervuld ; een andere heeft obelisken, die een schoonen klank geven als er tegen geslagen wordt;
in d. Berk, een ruimte met fraaie stalactieten
(hangend druipsteen) en stalagmieten vermaken zich d. dorpelingen bij 't licht v. flambouwen met muziek en dans. d. Oude en de
nieuwe grot zijn to zamen 6 KM. lang; d.
lucht is er zuiver; er zUn beenderen v. d.
holenbeer on ook v. d. mensch in gevonden.
Aguaccite is een O.-Indische boom uit d.
fam. der laurieren, 13 e, 16 M. hoog, waarvan
d. peervormige vrucht binnen d. taaie schil
een vet vleesch bezit, dat als boter gebruikt
wordt. d. Bladeren, bloemen en zaden worden
voor geneeskrachtig gehouden.
Aguado (ALEXANDER MARIA), een rijk bankier to Parijs, werd in 1784 to Sevilla gob.
uit een aanzienlijk Isra.61. geslacht. Hij trad
eerst in d. krijgsdienst, word kolonel, adjudant v. Soult on streed onder Napoleon to
Leipzig in 1813. Na d. vrede legde hij zich. to
Parijs op d. effectenhandel en 't bankwezen
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toe; plaatste een Grieksche en versch. Spaan1759-1790 on Yverdun, vol. 24, 1763-1771).
sche leeningen, werd met eerbewijzen overThomas leverde in 1760 zijn, door d. Fransche
laden, stierf 14 Apr. 1842 te Gijon in Spanje,
Academie bekroonde, lofrede.
en liet een kostbaar kabinet schilderijen en
Aguilar de la Frontera is een Spaan30 millioen gulden achter.
sche stad met 12 000 inw. in d. prov. Cordova
Aguas Calientes . is d. naam v. een
a. d. Cabra, een tak v. d. d'Xenil, op een uur
Mexico; d. staat, in
rivier, stad en staat
afstand v. d. spoorw. v. Cordova n. Malaga.
1853 gesticht, grenst ten 0. a. Guana Xuato,
In d. kerk v. 't klooster, a. s. Clara gewijd, zijn
ten N. a. Zacatecas en san Luis Potosi en ten
schoone schilderijen v. beroemde Spaansche
W. en Z. a. Xalisco, is 136 v.k. geog. mijl
meesters.
groot en heeft 140 000 bew., meest Azteken.
Aguilar (GRACE), een Engelsche schrijfster
d. Vruchtbare bodem is een hoogvlakte met
uit een Spaansch Israelietisch gesl., 2 Juni 1816
zacht, gezond klimaat, d. gemiddelde hoogte
to Hacney bij London geb. on reeds 16 Sept.
is 1600 M. maar d. Sierra del Pinal stijgt bov.
1847 overl. to Schwalbach, waar zij tot herstel
d. 3000 M. d. Hoofdstad v. denzelfden naam
barer gezondheid vertoefde. Zij schetste bij
heeft 32 000 inw., regelmatige straten, schoone
voorkeur huiselijke tafereelen, on boeide door
openbare gebouwen, en veel binnenl. handel.
dichterlijk gevoel, teederheid on geestdrift
Zij ligt a. d. riv. die ook Aguas Calientes beet
voor 't Israel. geloof. Onder hare werken, die
en een tak is v. d. Rio grande d. Santiago.
in 8 din. verzameld zijn uitgeg. munten uit:
Aguesseau (HENRI FRANVIS D') werd 27
„Home influence" (240 dr. 1869); „Mothers
Nov. 1668 te Limoges in Frankrijk geb. en
recompense" (21e dr. 1869); „The vale of cedars
ontwikkelde zich vroegtijdig, zoodat hij reeds
or the Martyr" (11e dr. 1869); ,Women of
op twintigjarigen leeftijd to Parijs voor een
Israel" (6e dr. 1870); the Jewish faith" (1847).
der bekwaamste advocaten en grootste redeAguirra (JOSEPH SAENZ DE), een Spaansch
naars gehouden werd; in 1691 werd hij onder
godgeleerde v. d. orde der Benedictijnen, in
d. koninklijke advocaten opgenomen en in
1630 to Logrono geb., schreef als hoogl. to
1700 tot procureur-generaal benoemd. Deze
Salamanca voor d. superioriteit v. d. Paus
betrekking stelde hem in staat, om in versch.
tegen d. verklaring der Gallicaansche geestetakken der administratie en rechtspleging
lijkheid, waarvoor hij eenige jaren later v.
verbeteringen in to voeren, in d. strengen
paus Innocentius XI (1686) d. kardinaalshoed
winter v. 1709 liefderijke diensten a. zijn
ontving. Hij stierf in 1699 to Rome. Hij vermedeburgers to bewijzen, en later d. vrijheden
vaardigde vele geschriften over dogmatiek,
der Gallicaansche kerk to verdedigen. In 1717
philosophic on moraal; doch zijn hoofdwerk
werd hij kanselier v. Frankrijk; maar omdat
was : „Collectio maxima conciliorum omnium
hij, door helderder inzicht geleid, zich tegen
Hispaniae et Novi Orbis cum notis et disd. financieele planners v. d. Schot John Law
sertat." (Rom., 1693, 4 vol.; ibid., 1756, 6 vol.).
verzette, geraakte hij bij d. regent, d. hertog
Dit work, dat tot 1604 loopt, is zeer belangrijk
v. Orleans, in ongenade, die hem 28 Jan. 1718
voor d. kerkelijke gesch. v. Spanje.
naar zijn landgoed Tresnes zond, een binnenAgulhas of cabo Aguilhas, in 't Nederl.
landsche ballingschap, waarmede d. vorsten
Naaldkaap, is d. Z.-O.-punt v. Afrika, 20 geogr.
toen dikwerf hun ongenade betoonden. Toen
mijl 0.-waarts v. d. kaap d. Goode Hoop, op
echter zijn oordeel over Laws stelsel juist
340 51' Z.-Br. en 37' 40' O.L.
- v. Ferro. Ten Z.
bleek to zijn, werd hij in 1720 teruggeroepen,
is d. gevaarlijke Naaldbank, waarlangs 't water
om 't gezonken crediet en d. grenzenlooze
v. d. Equatoriaal-stroom, onder d. naam v.
geldelijke verwarring to herstellen, maar met
Kaapstroom n. 't W. vloeit.
d. beruchten kardinaal DuBois, eersten minisAguso (FRANCISCO GARCIA), een Spaansch
ter, geraakte d'Aguesseau in nieuwe moeilijkgeleorde, geb. 1846, beoefende aanvankelijk d.
heden, zoodat hij in 1722 weder naar zijn
godgeleerdheid, daarna d. Oostersche talon. Hij
landgoed moest wijken, en eerst in 1727 op
reisde in 1860 naar Tanger om 't Arabisch,
voorspraak v. d. kardinaal Fleury, in zijn
in 1868 naar Munchen om d. Oostersche letterk.
waardigheden hersteld werd. Zijn betrekking
on in 1876 naar Weenen orn onder leiding v.
v. groot-zegelbewaarder herkreeg hij pas in
Miklosich 't Slawisch to beoefenen. Te Madrid
1737. Hij bleef nu in 't genot zijner ambten
teruggekeerd, stichtte hij daar een Academia
tot 1750, en stierf 9 Febr. 1751. Zijn naam
de linguas, on schreef hij een Arabische
blijft in eer als v. een edel, en kundig man.
spraakk.; „Estudio d. la fllologia;„Los pueblos
Hij paarde een levendige verbeelding a. een
Iranios y Zoroastro on een critische proeve
holder en scherpzinnig verstand en a. d.innige
v. vergelijkende spraakleer.
liefde voor recht en deugd. Hij verstond d.
Aguti (daRyprocta Ill.) is een knaagdier,
Hebreeuwsche, Grieksche, Latijnsche en d.
overeenkomende met d. haas, maar bijna alleen
meeste Europeesche talon. Hij beoogde doorvoorkomende in Z.-Amerika, waar hij veel
tastende hervormingen in d. wetgeving en
gejaagd wordt om zijn smakelijk vleesch en
bracht inderdaad in d. schenkingen, testamenom d. schade, die hij a. d. plantages, in 't
ten en substitution groote verbeteringen. Hij
bijzonder a. 't suikerriet doet. Hij is scherp
gaf in een tijdvak v. zedenbederf 't voorbeeld
v. gehoor, maakt een stork piepend geluid,
v. onkreukbare rechtvaardigheid, eerlijkheid
zit veel op d. achterpooten on houdt zijn
en vroomheid. Hij twistte nooit over godsvoedsel bij 't eten tuss. d. voorpooten. d.
dienstige onderwerpen, maar onderzocht ijverig
Patagonische aguti of mora is bijna 't eenige
d. Schriften, on koos ongenade on ballingschap
zoogdier v. zijn vaderland on heeft een kostboven opoffering zijner beginselen. Bij alle
baron pels.
gelegenheid om zich to verrijken, stierf hij,
Agylaeus (HENDRIK) was een rechtsgeook hierin gelijk a. Aristides d. Rechtvaardige,
leerde to 's Hertogenbosch, geb. omstr. 1533,
arm; hij liet met veel meer na dan zijn uitgedie d. „Nomo-Canon" v. d. patriarch Photius
strekte boekerij. Van hem zijn bewaard vele
uit 't Gr. vertaalde (Bazel, 1561), en die ook
rechtsk. en geschiedk. verhandelingen en
d. „Novellen" v- Justinianus en Leo in 't
rechtsuitspraken (plaidoyers), die door klaarlicht gaf (gedr. bij Stephanus to Parijs, 1560)
heid, helderheid, keurigheid v. stijl, kracht
Als voorstander der vr(jheid moest hij d.
en welsprekendheid uitmunten. („Oeuvres d.
dweepzucht zijner stadgenooten ontvlieden;
Mr. le chancelier d'Aguesseau", Paris, vol. 13,
hij stierf in 1595 als raadsheer to Utrecht.
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Ahaggar is 't vaderland der woeste Toearegs. 't Is een Alpenland in 't W. der Sahara
tuss. 23. en 27' N. B. d. Hoofdpl. is Idele,s.
Ahanta is een gewest a. d. Goudkust v.
Afrika, bij d. kaap d. Tres Puntas. In 1683
stichtten d. Pruisen er een kolonie met 't
fort Brandenburg, dat in 1720 door koop a. d.
W.-Ind. Comp. to Amsterdam overging, en.
toen Hollandia genoemd maar eerlang verlaten werd. 't Staat thans onder Eng. beschermheerschappu, en wordt door welvarende
en ontwikkelde Negers bewoond, die handel
drjjven in suikerriet, rijst, palmolie, ivoor en
stofgoud. Er zijn goede ankerplaatsen.
Ahasveros is d. Hebreeuwsche vorm v. d.
Perzischen naam Xerxes, komt meermalen in
't Oude Testament voor, en schijnt meer een
titel dan een eigennaam te zijn. d. Ahasveros
in Dan. IX :1 is vermoedelijk Astyages, die
in Ezra IV : 6 Cambyses ; die in 't boek Esther
Xerxes. AHASVEROS iS ook d. naam V. d. Wandelenden Jood, d. inw. v. Jeruzalem, die volgens d. overlevering tot Jezus wederkomst
moest zwerven, omdat hij Jezus v. zijne deur
verjoeg, toen deze op d. weg naar Golgotha
daar Wilde rusten. Deze overlevering wordt
't eerst verhaald in d. 13e eeuw door Matthaeus
Parisiensis, maar ook bij d. Arabieren leeft
een dergelijke overlevering. Bedriegers hebben
vaak zich voorgedaan als d. Wandelenden
Jood. Wijsgeeren hebben er 't beeld in gezien
v. 't verstrooide Joodsche yolk, EUG. SUE heeft
er 't onderwerp v. een roman v. gemaakt, en
R. HAMERLING heeft d. overlevering uitgewerkt
in een wonderschoon gedicht: „Ahasver in
Rom".
Ahlefeld (CHARLOTTE S. L. W. V.) geb.
VON SEEBACH was een Duitsche schrijfster, geb.
6 Dec. 1781 te Stedten bij Weimar, gest. te
Teplitz, 27 Juli 1849. Zij leefde sedert 1807
in Sleeswijk v. hare pen, was een weldoenster
v. ongelukkigen en geacht en bemind door d.
Deensche Koninkl. familie. Hare romans muntten uit door diep gevoel en veel menschenkennis. Zij schreef: Liebe and Entsagung"
(1805); „Die StiefsOhne" (1810); „Felicitas" (1825);
„Der Stab der Pflicht" (1833) en nog vele ander°
romans, die vaak onder d. pseudoniem v. ELISE
SELBIG verschenen.
Ahlefeld (ELISA, D. B. gravin v.) uit een
oud Deensch gesl. geb. 17 Nov. 1790 en overl.
te Berlijn, 20 Mrt. 1855, was d. jeugdige echtgenoote v. d. Pruisischen majoor ADOLF V.
LUTZOW, die in 1813 een jagerkorps tot bevrijding v. 't vaderland oprichtte, en zij droeg
veel bij om d. geestdrift der Dintsche jongelingschap tot d. strijd op te wekken. Sedert
1824 was zij, zelve rijkbegaafd en wetenschappelijk ontwikkeld, d. vriendin en gezellin
v. d. dichter IMMERMANN, ofschoon zij diens
aanzoek tot een huwelijksverbintenis volstandig weigerde.
Ahifeld (JOH. FRIEDR.), welsprekend kanselredenaar, werd 1 Nov. 1810 in Anhalt geb.,
studeerde te Halle, en was v. 1851 tot a. zijn
emeritaat predikant to Leipzig. Van hem zijn
d. bekende schriften : „Erzahlungen fur das
Volk" (4e dr. 1872) en „D Alter des Christen"
(3e dr. 1880). Hij overl. 4 Mrt. 1884.
Ahlquist (AUGUST ENGELBERT), taalkun dige, werd 7 Aug. 1826 geb. to Kuopio in
Finland, en studeerde te Helsingfors, waar hij
na vele reizen, tot taalk. onderzoek, door d.
Oostzee-provincien, N.-Rusland en W.-Siberie
hoogleer. in d. Finsche taal- en letterk. werd.
Hij heeft een bundel gedichten, een Evangelisch gezangboek, vele taalk. nasporingen
en een tijdschrift in d. Finlandsche taal uit-
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gegeven. d. Dichtbundel beleefde in 1881 d.
4e dr. en heet „Sakenia." d. i. „Vonken". In 't
Duitsch schreef hij „KulturwOrter der WestFinnische Sprachen" (1875).
Ahlwardt (CHRIST. WILH.) geb. 22 Nov.
1760 en overl. 12 April 1830 te Greifswald, was
in die stad hoogleer. in d. oude letteren, en
heeft roem verworven door zijn vertal. v.
Shakespeare, Ossian, Ariosto en Camoons.
Zijn noon THEOD. WILH. A. geb. 4 Juli 1818,
werd in 1861 hoogleer. in d. Oostersche talen
te Greifswald, beoefende d. Semietische taaltakken en gad vele werken uit over Arabische
poezie en letterk.
Ahmedabad is een stad en district in
Britsch-Indie in 't presidentschap Bombay.
't Gewest, 205 v.k. geogr. mijl groot met
856 000 bew. ligt a. d. golf v. Cambay en wordt
doorsneden v. d. Sabermatti-rivier. d. Stad,
die thans nog 126 000 inw. telt, was in d. 17e
eeuw d. schoonste v. Hindoestan, maar werd
herhaaldelijk veroverd en geplunderd, totdat
zij in 1818 a. d. Eng. kwam. Er is een spoorweg naar Bombay, versch. waterleidingen,
prachtige moskeeen (o. a. d. Elpenbeen-moskee),
regelmatige straten en fraaie hotels. d. Stad
is ommuurd over een omtrek v. 16 KM.
Ahmednagar is een stad en district in
Britsch-Indio, in 't presidents. Bombay. d. Stad,
in 1803 a. d. Eng. afgestaan, heeft 33 000 inw.;
't district telt op 470 v.k. geogr. mijl bijna
800 000 inw.
Ahn (JOH. FRANZ), geb. 15 Dec. 1796 te Aken,
leeraar in d. nieuwe talen a. 't gymnasium
aldaar en overl. 21 Aug. 1866, is d. schrijver
v. een groot aantal spraakkunsten en taaloefeningen, volgens een eigenaardige methode
en voor d. meeste talen v. Europa.
Ahorn (Acer, Fr. arable, Eng. mople-tree)
is een tot d. nat. fam. der Acerineen behoorend plantengesl., dat uit boomen bestaat met
knoopige takken, tegenovergestelde handvormig-gelobde of vindeelige bladeren, en tot
trossen of tuilen vereenigde bloemen. Deze
laatsten zijn door mislukking dikwijls eOnslaehtig, klein, meest geel- of groenachtig, en
laten een dubbele vleugelvrucht achter. Al
d. tot dit geslacht behoorende soorten groeien
in d. N. gematigde luchtstreek, zoowel der
Nieuwe als der Oude wereld, en bevatten
een suikerhoudend vocht, dat vooral in 't
voorjaar door 't boren v. openingen in d.
stam wordt verkregen; in trechtervormige
potten opgevangen, kristalliseert d. suiker in
24 uur, waarop wen d. siroop laat uitlekken.
Deze suiker, die dan voornamelijk v. d. SuikerAhorn (Acer Saccharinurn L.), Acer rubrum, L.
en Acer dasycarpum, EHRH., afkomstig is,
wordt echter in Europa bij lange na niet in
zoo groote hoeveelheid in 't plantensap gevonden als in Amerika, zoodat proeven, in
Duitschland gedaan, om uit Ahorn riet-suiker
te bereiden, gestaakt zijn. Behalve d. drie
genoemde soorten verdienen nog opmerking:
A. campestre, L., A. platanoides, L. en A. Pseudoplatanus, L. (Eschdoorn). Deze leveren -alle
goed brandhout; dat v. d. eerste is bijzonder
voor draaiersarbeid geschikt; in Duitschland
worden er zweep- en wandelstokken en pijpenroeren v. vervaardigd, en dat der beide laatsten (vooral v. A. pseudoplatanus, L.) is door
d. schrijnwerkers zeer gezocht. Van gevlamd
eschdoornhout worden zeer fraaie meubelen
vervaardigd. d. Esch-ahorn (Acer negundo L.)
is een waar sieraad v. onze parken en tuinen,
met ranken stam en fljn gebladerte, dat in d.
lente rozerood en later zacht groen is.
Ahrens (Imam.), prof. in d. philosophie te

AHR
Gratz in Oostenrijk, werd geb. in 1808 to
Xniestadt in Hannover, en studeerde to WolfenbUttel en Gottingen, waar hij zich bij d.
school v. KRAUSE aansloot. d. Onaangename
gevolgen v. een door hem in 1830 uitgegeven
dissertatie De Confoederatione Germanica gaven
hem aanleiding om zich in 1831 bij d. beweging to Gottingen a. to sluiten, en vervolgens
eerst naar Brussel en later naar Parijs te
wijken, waar hij d. wijsbegeerte en d. Fransche
literatuur beoefende, voorlezingen hield over
d. Duitsche wijsbegeerte sedert Kant, en v.
d. regeering d. opdracht ontving, om een
cursus over d. psychologie te houden. In 1838
gal hij zijn „Cours de droit naturel" uit, dat
in 't Duitsch, Spaansch en Portugeesch is
vertaald, en in Brazilig, Peru en Chili bij 't
onderwijs in 't natuurrecht tot grondslag dient.
In 1839 werd hij to Brussel hoogl. in d. wijsbegeerte, in 1848 lid v. 't Parlement to Frankfort a. d. Main, en niettegenstaande men zijn
plaats to Brussel open gehouden had, nam
hij in 1850 't professoraat in d. rechts- en
staatswetenschap te Gratz aan. Hij overleed
Aug. 1874.
Ahriman is naar d. dualistische godsdienstleer v. Zoroaster d. persoonlijke voorstelling v. 't kwaad, in tegenstelling met
Ormuzd. (Zie dat art.) Hij is d. bron v. alle
zedelijk en lichamelijk kwaad, opperheer der
booze geesten, der duisternis en v. d. dood.
Zendavesta en Zoroaster).
Ai, Zie Luiaard.
Award (JEAN), Fr. dichter, geb. to Toulon,
4 Febr. 1848, schreef: „Poemes d. Provence"
(1873), eenige kleine drama's (o. a. „Au clair
<I. la lune" 1870, en „Pygmalion", 1872) en een
oudheidk. studie: „La Venus de Milo" (1874).
Aide (HAMILTON), Eng. dichter en romanschrijver, word geb. t o Parijs in 1830; zijn vader
was een Armenier, zijn moeder een dochter
v. d. adrairaal GEORGE COLLIER. Hij diende zeven
jaar in 't Eng. leger, maar nam zijn ontslag
om zich geheel a. d. letteren to wijden. Veel
bijval vond een reeks „novels", een roman:
„Rita", twee bundels gedichten en d. tekst
v. d. operette : The widow bewitched".
Aidin is een stad met 15 000 inw. in 't W.
V. Klein-Azie, in 't dal v. d. Meander bij d.
ruinen v. 't oude Tralles, is door een spoorw.
v. 135 KM. met Smirna verbonden, en bloeit
.door d. uitvoer v. katoen, vijgen en olijven.
Aigions of Aiglettes worden in 't blazoen d. arendjes genoemd, die op sommige
wapenschilden voorkomen, en v. bek en pooten
voorzien zijn, waardoor zij verschillen v. d.
Alerions. (Zie dat art.)
Aigues n2ortes (Aguae mortuae), merkw.
oude Fr. stad, ligt in 't dep. du Gard, ten Z. W.
v. Nimes a. kanalen en 5 KM. v. d. Middell.
zee. Er zijn 4000 inw. Van hier ging 25 Aug.
1248 Lodewijk d. Heilige ter kruistocht n.
Palestina met 800 galeien en 40 000 man.
-

,

-

-

Aiguillon

(ARMAND VIGNEROD DUPLESSIS

RICHELIEU DUC D') werd in 1720 geb., trad
eerst in krijgsdienst, werd daarna gouverneur
v. d. Elzas, en vervolgens bevelhebber v.
Bretagne. Hier onderscheidde hij zich in 1758
bij d. landing der Engelschen, maar maakte
zich bij d. inwoners door zijn gestrengheid
200 gehaat, dat zij zijn terugroeping bewerkten, en hem bij 't Parlement to Parijs aanklaagden. Hij voorkwam d. gevolgen der aanklacht door d. bescherming v. DU BARRY. Hij
was een vijand v. d. hertog v. CHOISEUL en
werkte tot diens verbanning mede, waardoor
hij in 1771 a. 't hoofd v. 't bestuur der Buitenlandsche zaken geraakte. Met d. abt TERRAY
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die a. 't hoofd der Financign stood, en d. kanselier MAUPEOU, bracht hij groote veranderingen in 't bestuur, die echter strekten om d.
dreigende omwenteling to verhaasten. d.
Zwaarste beschuldiging, die tegen AIGUILLON
wordt ingebracht, is, dat hij d. eerste verdeeling v. Polen toeliet, zonder dat hij die door
tusschenkomst v. Frankrijk poogde to verhinderen. Desniettegenstaande werd hem kort
voor d. dood v. Lodewijk XV ook nog 't
departement v. Oorlog toevertrouwd. Lodewijk
XVI en Maria Antoinette waren hem niet
genegen; daarom onttrok hij zich in 1775 a.
alle openbare bedieningen; hij stierf in 1782.
Aikin (Lucy), een Eng. dichteres en schrijfster, werd geb. 6 Nov. 1781 to Warrington en
overl. 29 Jan. 1864 to Hampstead bij Londen.
Haar eerste bundel: „Epistles on women"
(1810) werd met grooten bijval ontvangen. In
1814 verscheen haar prozawerk „Lorimer" en
nu volgde een reeks v. Memoirs about the court
of queen ELIZABETH, JAMES I, and CHARLES I.
Ailanthus Desf. is een plantengesl. v. d.
fam. der rutaceen, dat in Z.-Azie en China
thuis behoort, maar waarvan d. soort A. glandulosa als sierboom in onze tuinen on parken
gekweekt wordt, en iederen grond en groote
koude verdragen kan. Deze boom wordt bij
ons 10 a, 13 M. hoog, d. bladeren 1 M. lang
en d. geel-witte bloemen zijn welriekend. In
China leeft op dezen boom d. ailanthus-raps
(bombyx Cynthia), die beste zijde levert.
Ailardus (FocEE), abt in 't bisdom Munster, word in 1405 door paus GREGORIUS belast
met een bezoek der Benedictijner-kloosters in
Friesland, om daar voorkomende misbruiken
to beteugelen.
Ailly (PIERRE
geb. to Compiegne in
1350, studeerde in 't college d. Navarre, waarvan hij in lateren tijd grootmeester was, werd
kanselier v. d. universiteit to Parijs, bisschop
v. Kamerijk, legaat v. d. paus, aalmoezenier
v. Karel VI, en in d. derde zitting v. d.
kerkvergad. to Constanz, voorzitter. Hij was
een der merkwaardigste mannen v. zijn tijd,
had door zijn hooge betrekkingen een werkzaam deel a. hoogst belangrijke gebeurtenissen, en grooten invloed op d. beoefening der
wijsbegeerte; immers hij was d. leermeester
v. d. beroemden Johannes Gerson en v. Nicolaus v. Clemangis, en schreef d. „Commontarius librorum sententiarum Petri Lombardi",
waarin hij niet zoo zeer d. denkbeelden v.
Petrus Lombardus ontvouwt maar, zoo als
dit destijds meermalen geschiedde, zijn eigen
denkbeelden rnededeelt. Als wijsgeer was hij
naar d. geest v. zijn tijd scholasticus, en
behoorde hij tot d. gematigde nominalisten.
Ten split der rechtzinnigheid, waartoe hem
zijn kerkelijke betrekkingen verplichtte, was
hij scepticus of liever sensualist. In d. godgeleerdheid maakte hij onderscheid tuss. denkbeelden, die door redeneering verkregen en
tot klaarblijkelijkheid kunnen gebracht worden, on denkbeelden, die men door 't geloof
moet aannemen, on die a. 't geloof hun zekerheid ontleenen. Aangaande 't bestaan v.
God leerde hij, dat 't op gronden, door 't
kenvermogen gegeven, niet bewezen, maar
slechts tot waarschijnlijkheid kan gebracht
worden ; dat 't tegendeel, 't niet-bestaan v.
God, slechts een minderen graad v. waarschijnlijkheid bezit. Schoon hij 't bestaan v.
algemeene begrippen a priori erkende, huldigde
hij toch 't beginsel, dat 't verstand niets heeft,
dat niet vooraf door d. zinnen is verkregen
(nihil est in intellectu quod non pries fuit in
sensu). Op grond v. 't bestaan v. God nam hij
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aan, dat er geen tot in 't oneindige voortloopende reeks v. verplichtende wetten, waarvan d. hoogere tot grond v. d. lagere . dienden,
bestaan kan; maar dat er eon beginsel moest
zijn, dat alleen in Gods wil to zoeken was.
Wat hij aangaande d. voorwetenschap Gods,
d. invloed daarvan op d. reeks der elk. opvolgende gebeurtenissen, en op 's menschen
vrijen wil en voorts, in zijn verhandeling „de
Anima" over d. ziel leerde, is weinig meer
dan woordspeling, die nets verklaart, en
draagt geheel 't kenmerk v. zijn tijd en in 't
algemeen v. d. schoolsche wijsbegeerte.
Ain2ard (GUSTAVE), geb. 1818 to Parijs, is
door een tienjarig verblijf onder d. Roodhuiden in Amerika, door reizen in Spanje, Turkije
en d. Kaukasus en door 't deelnemen a. oorlogen en avonturen in staat gesteld, om in
boeienden stijl, maar prikkelend en opwindend
en daardoor schadelijk voor jonge lieden zijne
ontmoetingen in romantischen vorm to kleeden. Van d. lange lijst zijner werken, die in
vele talen overgezet en ook bij ons met graagte
gelezen worden, zijn 't meest gezocht: „Les
trappeurs d. l'Arkansas" (1858); „Le grand
chef des Aucas" (1858); „Le chercheur d. pistes"
(1858); „Les Franc-tireurs" (1860); „Les Avonturiers" (1863); „L' Araucan" (1864); Le lion du
desert" (1864), „Zeno Cabral" (1865) en „Le
Forst vierge" (1870). Hij overleed 21 Juni 18K
Ain is een rechtsche tak v. d. riv. d. Rh'One,
ontspringende op d. Jura. 't Departement Ain
wordt door d. benedenloop dozer rivier besproeid, heeft 105 v.k. geogr. mijl oppervl. en
364 000- bow. d. Hoofdst. heet Bourg, een middelpunt v. spoorwegen en handel tuss. Straatsburg, Marseille, Bordeaux en Geneve. d. Bodem
bestaat in 't W. uit vruchtbare vlakten met
wijn- en vlasbouw en zijdeteelt.
Ain is een Arabisch woord, dat oog en ook
bron beduidt. In vele Oostersche plaatsnamen
komt dit woord voor, bijv. Ain-Moesa (Mozesbron) ten 0. v. Suez; een Kabylendorp in Algerie; Ain-Mandi, stad on oase in
't W. v. Algerie a. d. voet v. d. Dsjebel Amoer.
Ainmuller (MAX EMANUEL), geb. 14 Febr.
1807 to Miinchen, on daar overl. 8 Dec. 1870,
heeft d. kunst v. 't glasschilderen in Duitschland doen herleven. Hij heeft d. beschilderde
glazen vervaardigd, die in 1848 door kon.
Lodewijk v. Beieren -a. d. Dom to Keulen zijn
geschonken. Zijne kunstwerken prijken in d.
hoofdkerk to Glasgow. in d. s. Paulskerk to
London, in 't Vaticaan to Rome, in 't Parlementsgebouw to Edinburg on elders.
Aino is d. naam v. een oorspronkelijken
menschenstam, die vermoedelijk eenmaal d.
eilanden-reeksen langs d. Oostkust v..Azi6 bewoond heeft, en nu nog gevonden wordt op
d. kusten v. 't oil. Jess°, 't Zuidelijk deel v.
't eil. Sachali6n, d. Koerilen on d. Z.-punt v.
Kamsjatka. d. Aino's onderscheiden zich door
welig zwart haar, een krachtigen lichaamsbouw en eigenaardige taal. Zij tatoueeren zich,
leven v. jacht on visscherij, en bewijzen afgodische eer a. een levenden beer.
Ainsworth (RoBERT), in 1660 to Woolgale
in Lancashire geb., heeft zich als oudheidk.
verdienstelijk gemaakt door zijn „Monumenta
vetustatis", zijn beschrijving v. eon gedenkteeken v. Isis on zijn verhandeling „De clypeo
Camilli antiquo" (1734). Bekend is zijn „Dictionn. Lat.-Angl." (3e druk, 1796), 'met vele
bijvoegs. v. Morel'.
Ainsworth (.T. W. HARRISON), een vruchtbaar en veel gelezen Eng. romanschrijver, werd
4 Febr. 1805 to Manchester geb. en overl. 4
Jan. 1882 to Reygate. Zijn stiji is boeiend, zijn
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inkleeding vaak huiveringwekkend geheira
zinnig, zijn tafereelschildering meesterlijk. Van
zijn romans zijn 't moest bekend en ook in
't Nederl. vertaald : „Jack Sheppard"; „Guy
Fawkes"; „The miser's Daughter"; „Auriol or
the elixir of life"; The good old Times" en
vele andere.
Aintab is een stad met 20 000 inw. in 't
Noorden v. Syrie in 't ejalet Aleppo a. d. riv.
Sadsjoer a. d. voet v. d. Taurus.
Air (d. oase), zie 't art. Agades.
Aira L. (windhalm) is een gesl. v. d. familie
der grassen, afd. havergewassen, waarvan in
ons vaderland in bosschen en schrale gronden d. bochtige windhalm (A. flexuosa) veel
voorkomt, kenbaar a. d. telkens driedeelige
pluimen, maar als veevoeder v. weinig waarde.
Airdrie, stad met 16 000 inw. in 't graafs.
Lanark in Z.-Schotland, bestaat v. ijzer- en
steenkoolmijnen.
Airenti (JOSEPH VINCENT), 20 Jan. 1767 to
Dulcedo geb., nam reeds vroeg 't kleed aan
v. s. Dominicus, maar wijdde zich immer a.
d. studio, zoodat hij conservator der bibliotheek
Calamata werd. Hij kiom op tot bisschop v.
Savone, later v. Noli, eindelijk tot aartsbisschop v. Genua, waar hij in 1831 stierf. Men
heeft v. hem een work over d. godsdienstige
verdraagzaamheid der oude Romeinen (Genua,
1814) on een uitlegging der kaart v. Peutinger,
door Zach geprezen.
Airola (D'ANGEOLA), was kanones to Genua
in d. 17e eeuw, en een kunstenares, die in juistheid v. teekening en schoonheid v. koloriet
uitmuntte. Men vindt hare schilderijen in d.
meeste kloosters v. haar vaderland.
dorp in 't Zwitsersch kanton Tessino, a. d. riv. Tessino, ligt 1179 M. boven d.
zeespiegel. her is d. Zuid. ingang v. d. tunnel
door d. s. Gothard.
Airy (GEORGE BIDDELL) geb. 27 Juli 1801, to
Alnwick in Northumberland, werd eon beroemd
sterre-, wis- on natuurkundige, sedert 1836
hoogl. en directeur a. d. sterrewacht to Greenwich en sedert 1872 directeur v. d. Royal
Society to London, heeft d. jongste graadmeting in Engeland doorgedreven on geleid, belangrijke astronomische, meteorologische on
magnetische waamemingen gedaan, on deze
in voortreffelijke geschriften verbreid.
Aisja was d. jongste gemalin. v. Mohammed, genoot d. liefde v. d. Profeet in hooge
mate, verzelde hem op zijn tochten, en behield
ook na zijn dood grooten invloed, maar zij
leefde in vijandschap met Ali, tegen wiens
verheffmg tot Khalief zij zich verzette, waarvoor deze haar to Medina gevangenliet houden.
Aisne (d.) is een rechtsche tak v. d. Oise,
ontspringt in d. Fransche Ardennen en besproeit 't dep. Aisne, dat op 134 v.k. geogr.
mijl 557 000 bew. en Laon tot hoofdst. heeft.
d. Bodem is vlak, vruchtbaar, voor d. grootste
helft met graan en verder met koolzaad en
hop bebouwd.
Aisne, een Circassische, door hare lotgevallen beroemd geworden, werd in 1689 geb.
Graaf Ferriol, Fransch gezant to Konstantinopel, kocht haar in 1693 v. een slavenhandelaar, die zeide, haar gevonden to hebben in
't paleis v. een Circassische stad, die door d.
Turken geplunderd was, en dat zij een dochter
v. een prins was. d. Gezant bracht haar naar
Frankrijk, en vertrouwde haar toe a. d. zorg
zijner schoonzuster, die haar een goede opvoeding gal. Zj muntte welhaast uit door
hare talenten en schoonheid. 't Misbruik, dat
d. graaf Ferriol v. zijn invloed op haar maakte ;
Naar opgang in d. groote wergild; haar verzet
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tegen d. Regent, die na haar OOnmaal ontmoet te hebben, in liefde jegens haar ontvonkte ; hare verbintenis met d. ridder d'Aydie ;
haar vast karakter en deugd te midden der
diepe verdorvenheid v. d. tijd v.'t regentschap
maken d. geschiedenis v. deze vrouw zeer belangrijk. Zij stierf in 1727. Hare brieven, die
vele bijzonderheden bevatten omtrent 't hof
en hare tijdgenooten, zijn in 1787 met aanteekeningen v. Voltaire afzonderlijk, en in 1806 met
die v. mevr. de Villars, de La Fayette en de
Tencin in 't licht gekomen.
Aistulf was d. strijdhafte koning der
Longobarden, die v. 749 t. 756 regeerde en
tegen wien paus Stefanus II Pepyn d. Korte,
kon. der Franken te hulp riep. Hij werd door
Pepyn bedwongen.
Ais' Varika heeten d. secten der Boeddhisten, die a. een oorspronkelijk Opperwezen
als schepper en opperheer van 't heelal gelooven. Hun stelsel is 't tegenovergestelde v.
dat der Svabhavikas, die d. natuur (Svabhava)
als d. oorsprong v. alle dingen erkennen.
Aiton (WILLIAM), opzichter v. d. kruidtuin
te Kew bij Londen en schrijv. v. d. „Hortus
Kewensis, or a catalogue of the plants cultivated in the royal Botanic Garden at Kew"
(3 dln, London,1789), was een goed waarnemer
en stierf in 1793. Zijn zoon WILL. TOWNSEND A.
was na d. dood des eersten. gedurende een
halve eeuw hortulanus a. d. kon. kruidtuin te
Kew. Hij gaf in 1812 en 1813 een tweede uitgave v. zijns waders „Hortus Kewensis" in
't licht en stierf 9 Oct. 1846.
Aitzema (LIEUWE v.) was een Friesch
edelman, 19 Nov. 1600 to Dokkum gob. Hij
had een vlug verstand en gaf reeds op zijn
16e jaar zijn „Poemata juvenilia" (Franeq.,
1617) uit, doch wijdde zich daarna geheel a.
d. staatkunde. Hij verkreeg d. post v. raad en
resident der Hanze-steden in 's Gravenhage.
Tweemaal heeft hij ten behoove der Hanzesteden een reis n. Engeland gedaan. Hij sprak
Hoogduitsch, Fransch, Italiaansch en Engelsch.
Zijn eerste werken: „Verhaal v. d. Nederl.
vredehandeling", in 't Latijn in 1651 uitgegeven, en nlierstelde Leeuw of discours op 't
gepasseerde in 1650 en 1651" waren kleine
stukjes in vergelijking v. zijn uitvoerig work,
(waardoor hij eons d. Atlas der historieschrijvers genoemd is) getiteld : „Saken v. staat en
oorlogh in ende omtrent d. Vereenigde Nederlanden", een kostbare verzameling v. staatsstukken (omtrent welker herkomst het belangrijk is Koks Woordenboek na to lezen),
wel is waar geen pragmatische geschiedenis
in vloeienden stijl aaneengeschakeld, maar
toch v. groot belang door 't gewicht der
stukken, d. vlijt, waarheidsliefde en onpartijdigheid des schrijvers, die zelf al 't geen
hij verhaalt, beleefd heeft, zoodat zonder Aitzema 't schitterend tijdperk onzer vaderl.
gesch. v. 1621 t. 1668 niet dan onvolledig bekend zou zijn. Alle bevoegde beoordeelaars, als
Bayle, Saxe. Pars Valerius Andreas, Moreri,
Foppens, Wachler en Hoeufft, vereenigen
zich in zijn lof. Hij stierf to 's Gravenhage
23 Febr. 1669. Er bestaan v. zijn work twee
uitgaven : d. eerste en meest geachte beslaat
7 dln in folio; d. tweede 16 dln in 4°, minder
zorgvuldig gecorrigeerd. 't Is door Lambert
L
Sylvius voortgezet tot' op 1679; daarna door
een onbekende tot 1687. Dit laatste schijnt
minder waarde to hebben.
Aitzema (FOPPE v.), zoon v. Schelte, oom
v. d. geschiedschr. Lieuwe v. Aitzema, een
Friesch staatsman uit 't begin der 17e eeuw,
muntte reeds in zijn jeugd door uitstekende
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talenten uit, zoodat hij zich d. achting . s'..
Grotius, v. der Mile on Heinsius verwierf._
In 1605 gaf hij to Parijs „Pamata juvenilia" uit,demralnhuktzij.Idrecsgeleerdheid bekleedde hij a. drie hoogescholek
't professoraat on gaf hij zijn „Dissertationura
sex jure civili libri II" in 't licht, die door Gerard Meerman in „Novo Thesauro Juris.
Civilis et Eccles", tom. VI p.803-840, op nieuw
werden uitgegeven. Sedert 1616 werd hij in
gewichtige staatsaangelegenheden gebruikt;
hij was raad v. d. hertog v. Brunswijk on
kanselier v. Halberstadt, toen hij tot resident
v. onzen Staat to Hamburg benoemd werd,
in welke betrekking hij d. lands gewichtigediensten bewees. Zoo trachtte hij in 1636•
Wallenstein tot een tractaat v. wederzijdsche
onzijdigheid to bewegen, en werd hij in 1636.
met heimelijken last naar Weenen gezonden,.
om d. Keizer tot 't be waren eener stipte onzijdigheid to bewegen, waartoe d. Staten zich
v. hunne zijde insgelijks verbinden wilden;_
daarenboven had hij nog bijzondere instruc 7
tenv.dKoigBhmend.Prisv
Oranje (om voor dozen 't graafs. Meurs
leen to verwerven). Te Weenen ontving 114
blijken v. genegenheid on scheen hij wel to
zullen slagen, doch d. Spaanschen verijdelden
't doel zijner zending, on d. Fransche gezantCharnecO toonde zich hoogst ontevreden, zoodat Aitzema zonder iets verricht to hebben,
naar Hamburg wederkeerde. Hetzij hij te
Weenen moor had willen doen dan hem gelast was; 't zij zijn bekwaamheden hem vijanden gemaakt hadden; 't zij Frederik Hendrik
zich to vroeg over eenige zaken had uitgelaten t
warvnAitzemd.schuloragn,—
hij verviel in ongenade en moest nu haat on
vervolging verduren; zijn vijanden beschuldigden hem, dat hij to Regensburg d. nieuw gekozen Roomsch-Koning had gecongratuleerd,
'tgeen in Engeland (volgens schrijven v. Van
Beveren) hoogst euvel was opgenomen, on dat
hij zich door d. Keizer met Ameland had
laten beleenen en omicoopen. Dientengevolge
geraakte zijn persoon in gevaar; men zocht
namens d. Staten-generaal hem en zijn papieren to Hamburg in handen to krijgen; d..
Staten V. Friesland machtigden 't hof v.justitie, om tegen hem, schoon afwezend, een rechtsgeding aan to vangen. „Allen concurreerden om
hem odieux to maken, men fomenteerde on
susciteerde d. gemeente dagelijks door fameuse
gedeelten, gedrukte discoursen, brieven on
andere wagon- en schuitenpraatjes." Aitzema.
vluchtte naar Praag. Hier werd horn, naeldt
zijn neef Lieuwe, die hem mannelijk verdedigde, verweten: „dat hij met sulcken ijver
en getrouwigheijdt de neutraliteyt geurgeerd
had, waartegen Frankrijk soowel als Spanje,
doch uit verscheyden principes waren. Dat hij
niet impetreerde, wat hij verzocht, was geen
crimes, 't was ook niet vreemt, dat hij niet
impetreerde, want op een on dezelfde tijdt als
hij aanhieldt om de neutraliteyt oft goedecorrespondentie, doen ginck men brandtschatten het landt v. Gulick ende het rijck Aken.
Ends d. minister, die hier in dien tijdt het
meeste gezach hadde, zeyde recht uit dat het
desseyn v. doze neutraliteyt was niet als om
bij gelegentheydt to veiliger to mogten schade
doen. Edoch het was goed of quaat, dat stoat
Aitzema niet te examineeren ; hij dede zijn last,
on is noyt aangewesen dat hij daar buiten was
gegaen". Allen die over Aitzema geschreven
hebben, noemden hem in navolging v. Hooft,
een overbekwaam man. d. Keizer benoemde
hem tot vrijheer. Hij stierf to Weenen in 1637.
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Aix, voormalige hoofdst. v. Provence, in

Frankrijk, than hoofdpl. v. 't dep. Bouchessdu-Rhone, werd in 123 n. Chr. door Cn. Sextius
gesticht en om d. minerale bronnen Aquae
Bm
.tiae genoemd. Zij is een welgebouwde stad
net 28000 inw., ligt a. d. riv. d. Arc, in een
.aangename vallei, en drijlt aanzienlijken handel. Aix is d. zetel v. d. aartsbisschop v. Arles,
bezit een academie voor rechts- en godgeleerdheid, en een industrie-school, een museum en
-een openbare bibliotheek v. 100 000 boekdeelen
-en 1100 handschriften. Niet ver v. d. stad ligt
Sallon, waar d. begraafplaats v. Nostradamus,
-die in d. 16e eeuw door zijn voorzeggingen
beroemd was, vertoond wordt. Op d. vlakte
bij Aix behaalde Caj. Marius d. beslissende
-overwinning op d. Teutonen, waardoor een
-dreigend gevaar v. Itali6 afgeweerd werd. Er
ligt ook nog een stad Aix (eigenlijk Aix-lesbains) met 4000 inw. in het dep. Savoie, 16
KM. ben. Chambery a. d. spoorweg in een
bekoorlijk dal. Daar zijn warme bronnen, die
jaarlijks 4000 badgasten trekkers. Ook ligt voor
4. mond der Charente, nabij 't ail. Oleron, 't
Aix, waar Napoleon in 1815 op d. Bellerophon naar s. Helena werd ingescheept.
Aja Sofia (eigenl. Hagia Sophia) is d. naam
v. d. hoofdmoskee to Konstantinopel, eenmaal
-d. prachtige Christelijke koepelkerk v. s.
Sophia, onder Konstantijn d. Groote in 325
:gegrondvest.
Ajaccio is d. hoofdst. v. 't a. Frankrijk behoorende, en daarvan een departement uitmakende, ail. Korsika, a. d. samenvloeiing der
riviertjes Terignano en Nestonico, en a. d.
„golf v. Ajaccio met een haven, die door een
kasteel beschermd wordt, doch wegens d.
vooruitstekende rotsen niet zeer veilig is. Er
is een bisschopszetel. gerechtshof, en handel
in wijn en olie ; d. stad telt 17 000 inw. Zij is
-d. geboortepla.ats v. Napoleon, wiens marmeren standbeeld er op graniet verrijst. In 1865 is
op d. Place Diamant een ruiterbeeld v. d.
Keizer, omringd v. zijn vier broeders, gesticht.
Familiehuis der Bqnapartes is nationaal
eigendom.
Ajan is 't N.-O.-kustland v. Afrika ben.
Kaap Guardafui; 't is er heat, zandig en dun
bevolkt; 't is een deel v. Somali en heeft
Berbera on Bender-Kossim tot havenplaatsen.
Ajax. Er zijn twee Gr. helden v. dezen
naam, t. w. Ajax Oileus, een der minnaars
v. Helena, die Troje hielp belegeren, on door
Ulysses ten onrechte beschuldigd werd, na
-d. verovering, Cassandra, dochter v. Priamus,
in d. tempel v. Pallas, onteerd to hebben;
-en Ajax Telamonius, die bij 't beleg v. Troje
zulk een krijgsheld was, dat hij met Achilles
in room wedijverde. Hij betwistte d. wapenrusting v. dezen gesneuvelden held aan Ulysses. Daze behield d. overhand, en Ajax doorstak zich toen met 't zwaard, dat hij, na een
tweegevecht met Hector, d. dappersten der
"Trojanen, v. dezen ten geschenke had ontvan gen.
Ajer-13a.ngi is een ads.-residentie a. d.
Westkust v. Sumatra, 170 S.M. ben. Padang.
,Stad, rivier en baai dragon denzelfden naam.
A. Jour beduidt bij meubelen on omamenten open gewerkt. Edelgesteenten zijn 4-jour, als
zij zoo ingehecht zijn, dat d. rand alleen be-dekt wordt, on d. beide vlakten zichtbaar en
alzoo doorschjjnend blijven.
Ajszneer, een prow. v. Britsch-Indi6, in
1818 in bezit genomen, heeft 600 000 bew. en
-een hoofdst. v. denzelfden naam met 35 000 inw.
Ajuin of ui (Allium Cepa, L., Fr. oignon,
Bd. Zwiebel). Doze plant, die in Juni en Juli
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bloeit en . tot d. nat. fam. der Liliaceen behoort, wordt veel om hate bollen gekweekt,
die rauw en gekookt, tot d. algemeene toespijzen behooren, on in gedaante en kleur
menigv. afwisselen. d. Ui bloeit en brengt
zaad voort in 't 2e jaar, maar kan ook door
in d. bol ontstaande bolletjes (klisters) vermenigvuldigd worden. (zie ook 't art. allium).
d. Verscheidenheden worden meest naar d.
plaats geheeten, waar zij bijzonder goad tieren. Zoo kent men o. a. Straatsburger, Hollandsche, Portugeesche, Brunswijksche, Bamberger,
Zeeuwsche, Erfurter en Florentijner Uien. —
Een andere soort v. 't gesl. Allium, wier bollen op 't land overwinteren kunnen, heat
Winter-Ui (Allium fistulosum, L.). Men meent
dat daze soort uit SiberiG afkomstig is. Ook
daze bloeit v. Juni t. Aug.
Akaba (Elath) is d. N.-0. golf, waarin d.
Roode zee eindigt en die met d. N.-W. golf
v. Suez 't schiereil. v. d. Sinai vormt. d.
Oevers zijn sten, op sommige plaatsen 600
700 M. hoog; a. d. ingang ligt 't ail. Tiran en
a. d. rechteroever 't sterke kasteel Akaba, met
een kleine bezetting tot bescherming der
Mekka-gangers.
Akarnania is 't Westelijkste deel v. 't
oude Hellas, a. d. 0.-zijde door d. Achelous v.
Aetoli, in 't N. door d. Ambracische golf v.
Epirus gescheiden on ten W. en Z. a. d. Jonische zee grenzend. Tegenw. vormt het met
AetoliO een nomarchie v. Griekenland, 142 v.k.
geogr. mijl groot, met 140 000 bew. en Missolongi tot hoofdst. 't Is een woest land met
rotsige uitloopers v. d. Pindus, waartusschen
d. riv. Aspropotamos zich een weg baant.
Akbar (d. i. d. zeer groote), eigenlijk Dshelal-ed-Din Mahmed, was Mongoolsch keizer v.
Hindoestan en opvolger v. zijn vader Homajoen. Hij werd gab. to Amarka in 1542. In zijn
13e jaar besteeg hij d. troon, die gevaar liep

door d. eerzuchtige plannen zijns voogds Beiram-khan. Met dapperheid en wijsheid versloeg hij zijn binnen- on buitenlandsche vijanden, herstelde 't rijk, ja hij kan als grondvester
daarvan worden aangemerkt. Hij gebood v.
d. Indus t. d. Ganges on v. d. Himalaja t.
Dekan. Hij vestigde zijn hooldverbliy to Agra,
dat naar hem ook Akbarabad genoemd werd.
Hij beoefende wetenschap en kunst, on hield
zich onafgebroken met d. inwendige verbetering v. 't rtjksbestuur bezig, waartoe hij zooveel mogelijk d. nauwkeurige kennis v. zijn landen, volken on hunne bestaanmiddelen poogde
to erlangen. Zijn vizier Aboel-Faril heeft in
d. Akbar-Nameh d. geschiedenis der eerste
46 regeeringsjaren v. zijn grooten meester beschreven. Een deel v. dat work, onder d. titel
v. „Ajin Akbari" (instellingen v. Akbar), bevat
een grondig overzicht v. 't geen voor 't rijksbestuur verricht is. Er bestaat daarvan een
Engelsche vertaling v. Gladwin. Akbar stierf
na een 49-jarige regeering in 1605 on werd to
Agra begraven, waar zijn prachtig praalgraf
nog de opmerkzaamheid des reizigers trekt.
AkO is een oord vol ruinen der bouwgewrochten v. d. oude Tolteken in 't schiereil.
Yucatan in Middel-Amerika. Vijftig kilometer
0.-waarts v. Merida, a. d. grooten weg naar
Izamal ligt een reusachtig hoofdgebouw, door
15 a 20 kleinere bouwwerken omringd. d. Fr.
reiziger D. Charnay heeft in 1881 doze ruinen
onderzocht en 't buiten twijfel gesteld, dat
Kier eons een talrijke ontwikkelde bevolking
heeft gewoond.

Akelei (Aquilegia, Eng. columbine) is een

tot d. nat. fam. der ranunculace6n behoorend
plantengesl. waarvan eenige soorten als sier-
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p1anten in onze hoven gekweekt worden.
Hiertoe behooren: Aquilegia Alpina, L., APyrenaica, D.C., A. atro-purpurea, W A. Sibe.
:rica, Lam., A. Canadensis, L., A. Vulgaris, L.,
•die ook in ons vaderland in 't wild voorkomt.
-d. Bloemen, die gewoonlijk in Juni en Juli
-ontluiken, en paars of rood of blauw v. kleur
.zijn, staan meestal a. d. top v. een min of
sneer vertakten bloemstengel bijeen, en han,gen een weinig over. Zij zijn a. d. gespoorde
bloembladen gemakkelijk te herkennen.
Aken (Hd. Aachen, Fr. Aix-la-Chapelle,
Lat. Civitas aquensis) is d. hoofdst. v. 't district v. dien naam (dat op 76 v.k. geogr. mijl,
in 11 onderdeelen of kreitsen, 520 000 bew. bevat, heeft 100 000 inw. en ligt tuss. d. Rijn en
4 Maas, a. d. ontmoeting v. d. Grand-CentralBelge en d. Rijnspoorweg, 180 M. boven d.

zeespiegel aangenaam in een lieflijk dal, bespoeld door d. Worms en omgeven v. schoone
heuvels. Men vindt reeds sporen v. 't bestaan
Aezer stad onder d.- Romeinen ten tijde v.
Caesar en Drusus. Plinius noemt haar Vetera.
Volgens sommigen werd keizer Karel d. Groote
hier in 742 geb.; hij stierf er in 814 en zijn
:stoffelijk overschot rust in d. merkw. oude
Munsterkerk. Welke vrijheden hij en zijn opvolgers a. deze rijksstad hebben gegeven, blijkt
uit 't gezegde : „dat d. lucht te Aken vrij
maakte, zelfs hen die in d. rijksban waren."
Door 48 keizerskroningen opgeluisterd, bewaarde zij aanzienlijke rijkskleinooden, die
-sedert 1795 te Weenen, en thans in d. Keizerlijke schatkamer zijn. d. Burgers waren door
geheele Rijk vrij v. land- en krijgsdienst,
..gevangenis en tollen. In d. middeleeuwen
waren eiruim 100 000 inw.; 't overbrengen

v. d. keizerskroning naar Frankfort a. d. Main,
d. godsdiensttwisten der XVIe en XVIIe eeuw
.en een brand, die in 1656 4000 huizen in d.
-arch legde, brachten d. stad in verval. Door
vrede v. Luneville (9 Febr.- 1801), die d.
linker-Rijnoever v. Duitschland afnam, kwam
Aken a. Frankrijk, en 't was tot a. d. val v.
Napoleon d. hoofdst. v. 't dep. v. d. Roer.
Een bron met 't koperen beeld v. Karel d.
, Groote versiert d. markt. d. Grootste aantrekkelijkheid v. Aken bestaat in d. geneeskr.

warme bronnen, die nog altijd door -t- 4000
badgasten per jaar bezocht worden. d. Keizersbron heeft een warmte v. 56° C. d. Voorn.
vergaderplaats der badgasten is d. Zuilengang
-der Elisenbrunnen. Verder doen d. bezoekers
uitstapjes n. Burtscheid, waar ook bronnen
d. Lousberg, d. Salvatorberg of d. Frankenberg. In Aken is een polytechnische school
4in 1870 gebouwd) met 600 leerlingen. Het zeer
-oude raadhuis, toen 't nog paleis was, in 882
-door d. Noormannen verwoest doch in 993
hersteld, bezit in hooge verwulfde zalen veel
-overblijfselen v. oud Duitsche kunst. d. Oudheden v. Aken zijn beschreven bij Nolten,
,,Archaeologische Beschreibung der Minsteroder Kronungkirche zu Aachen" (1818), en bij
Quix, „Geschichte der Stadt Aachen" (1841).
Aken (d. Vrede te). d. Eerste vrede te Aken
werd gesloten op 2 Mei 1668 en stuitte d.
•devolutie-krijg, door Lodewijk XIV in 1667
-ondernomen, om een deel der Spaansche Nederlanden te veroveren. maar belet door d.
,

triple alliantie tuss. d. Nederlanden, Engeland

en Zweden. d. Tweede vrede maakte een eind
a. d. Oostenrijksche successie-oorlog. Karel VI,
keizer v. Duitschland, had reeds in 1713 een
-erfopvolging voor zijn rijk bepaald, volgens
welke zijne waardigheden en d. Oostenr. erflan-den onverdeeld volgens 't recht v. eerstgeboorte, bij gemis v. mannelijke nakomelingen

a. d. vrouwelijke zouden overgaan. Hem werd
in 1717 een dochter geboren, d. later zoo beroemde MARIA THERESIA. Zij zou derhalve d.
eenige erfgename der Oostenr. monarchie worden, en om dit to waarborgen, liet Karel VI
zijn regeling der erfopvolging, onder d. naam
v. Pragmatieke Sanctie bekend, v. 1720-1723

door d. versch. standen des Rijks aannemen.
d. Keizer verlangde echter nog tot waarborg
voor 't naleven zijner erfwetgeving, dat d. bui-

tenlandsche hoven die erkenden. Hiertoe werden groote opofferingen gedaan, en d. Keizer
verkreeg ten slotte dien waarborg v. d. voornaaniste Europeesche Hoven. Toen hij echter
in 1740 stierf, werden deze waarborgen en

beloften door Pruisen, Frankrijk on Spanje
niet geacht; dezen ondersteunden d. eischen
v. Karel Albert, keurvorst v. Beieren. 't Was
ieder daarbij echter slechts om eigen vergrooting to doen, want d. tijd tot omverwerping der Oostenr. monarchie scheen thans
gekomen. Frederik II haakte naar 't bezit v.
Silezie; Karel Albert v. Beieren maakte aanspraak op 't Keizerrijk volgens een testament
V. keizer Ferdinand II; Spanje bewees zijn
rechten uit oude verdragen; Saksen eischte
't Keizerrijk op grond, dat coning Augustus
III gehuwd was met d. oudste dochter v.
keizer Jozef I. Frankrijk, Beieren, Spanje en
Saksen vereenigden zich alzoo in een geheim
verbond te Nymphenburg (18 Mei 1741), waarbij
zich ook Pruisen aansloot. d. Verbondenen
streden in d. aanvang met goed gevolg, inzonderheid onder d. maarschalk Belle-Isle, die
naar Duitschland gezonden was. d. Zeemogendheden konden deze worsteling niet onverschillig aanzien. Engeland sloot 24 Juni
1741 een Subsidie-verdrag met Oostenrijk en
verzamelde in 1742 een leger in d. Oostenr.
Nederlanden. Door Britschen invloed bleven
ook Nederland en Sardinie op d. Oostenr. zijde,
en namen dezen ook later a. d. oorlog deel. Zoo
breidde zich d. krijg uit over geheel Europa,
ook op zee en tot in d. Fransche, Spaansche
on Engelsche koloni8n. Ten slotte nam die
echter voor d. Oostenr. monarchie een gelukkigen keer. Beieren werd door d. Oostenr.
wapenen overheerd, on toen nu Karel Albert
in 1745 gestorven was, en FRANS, echtgenoot
V. MARIA THERESIA en groothertog V. Toskane,
hierop tot keizer verkozen word, kwam weldra een algemeene vrede tot stand. d. Onderhandelingen daartoe werden geopend to Aken,
in Apr. 1748. d. Preliminairen (voorloopige
vredesvoorwaarden) tuss. Frankrijk on d. zeemogendheden werden 30 Apr. geteekend, waarbij zich 25 Mei ook Oostenrijk voegde. d. Onderhandelingen duurden echter nog d. geheelen
zomer. Het eigenlijk vredesverdrag kwam to
Aken 18 Oct. 1748 tot stand, tuss. Frankrijk
en d. zeemogendheden, waarbij ook Spanje,
Oostenrijk, Genua en Sardini8 toetraden. d.
Voorwaarden v. dit vredesverdrag waren: a.
Wederzijdsche teruggave der door Frankrijk
en Engeland gemaakte veroveringen, die meest
plaatsen in d. koloni8n betroffen ; b. afstand
v. Parma, Piacenza en Guastalla a. don Filips,
infant v. Spanje en zijn mannelijke nakomelingen; c. hernieuwde toekenning a. Sardinio
v. eenige deelen v. 't Milaneesche; d. toekenning v. 't Assiento-verdrag voor vier jaar a.
Engeland; e. d. bevestiging v. Duinkerken a.
d. landzijde ; f. waarborging v. Silezie en Glatz
aan Frederik II; g. waarborging der pragmatieke sanctie ten behoeve van Oostenrijk; h.

waar-

der Britsche troonopvolging ter gunste
v. 't huis Hannover. d. Voorn. gezanten op 't
vredes-congres to Aken waren voor Frankrijk

borging
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graaf d. s. Severin; voor Groot-Biittanni6, graaf
Sandwich; voor Oostenrijk,_graaf v. KaunitzRittberg; voor d. Zeven Provincial: graaf
Bentinck, d. baron v. Wassenaar, burgemeester
Hasselaar v. Amsterdam, baron v. Borselen, en
Onno Zwier v. Haren; voor Spanje, don De
Leria; voor Sardinie, don Ossorio ; voor Genua,
d. markies Doria. Oostenrijk, welks vernietiging beoogd was, verloor ten slotte wel Simaar scheen in vele opzichten als verjongd en krachtiger dan vroeger uit dezen
.strijd te zijn opgekomen. 't Vredesverdrag
-vindt men in Rousset, „Recueil historique
d'actes, negociations, memoires et traites"
(Amst. 1752. Vol. XX. 147, sqq.).
Akenside (MARC) was d. auteur v. een
gedicht, dat grooten opgang gemaakt heeft:
,;The Pleasures of Imagination". Ook gaf hij
eenige schriften over d. geneesk. in 't licht.
Hij was in 1721 te New-Castle-upon-Tyne geb.,
promoveerde in 1744 te Leiden en werd genees-

hen als chocolade-kleurige Negers v. 134 a.
146 dd. lengte, met groot hoofd en dunnea
hals. Zij levee v. d. jacht en wapenen zich
met boog en pijlen.
Akkeraarde of teelaarde noemt men d..
bovenste, meer of min bruin-zwarte aardlaag
v. een bebouwd veld, waaruit d. gewasserb
hoofdzakelijk hun voedsel putten. Zij bestaat
uit een mengsel v. onbewerktuigde stollen (zouten, gevormd door chloor, zwavelzuur, phosphorzuur, kiezelzuur, koolzuur en somtijds salpeterzuur met kali, natron, ammoniak, kalk r
talkrde,uin .oxydevmang
en ijzer) met vergane en rottende overblijfselen v. plantaardigen en dierlijken oorsprong,
voornamelijk planten-overblijfselen, humuszuur, humuskool en harsachtige stoffen. (Verg.
”Handwortorb. d. reinen u. angew. Chemie'r
v. Dr. Liebig, Dr. Poggendorff u. Dr. Wohlerr
Braunschw.,1842)
Akkerbouw. Onder 't woord akkerbouw

heer to Northampton, Hampstead en Londen,
waar hij 23 Juni 1770 als lijtarts der Koningin
overleed.
A.kerblad (JAN DAVID), een Zweed, was
secretaris bij d. Zweedsche ambassade te Konstantinopel. Deze betrekking gedoogde, dat hij
vele belangrijke reizen door 't Oosten deed;
zijne opmerkingen zijn opgenomen in d.Duitsche overzetting v. d. reis v. Le Chevalier,
door Lentz uitgegeven. Omstr. 1800 leefde
Akerblad te Gottingen; vervolgens als zaakgelastigde te Parijs; eindelijk te Rome, waar
hij in hooge guest stond bij d. hertog v.
Devonshire en 8 Febr. 1819 stierf. Hij was een
uitstekend oudheidk. en had groote ervarenheid in d. Oostersche talen, waarvan o. a. ten
bewijze strekken zijn : „Lettre a M. Silvestre
de Sacy sur l'ecriture cursive Copte" (Mag.
Encycl. tom. V. 1801); „Lettre a M. de Sacy sur
l'inscription Egyptienne de Rosette" (ibid., 1802,
torn. III); „Notice sur deux inscriptions en caracteres Runiques trouvees a Venise et sur les
Varanges, avec les remarques de M. l'Ansse
de Villoison" (ibid., 1804, tom. V.); „Inscrizione
greca sopra ana lamina di piombo trovato in
un sepolcro nelle Vicinanze d'Atene" (Rome,
1813) en „Lettre sur une inscription PhOnicienne
trouvee a Athenes" (Rome, 1814).
A.khinira of El Ekhmin, 't Chemnis der
ouden, ligt in Opper-Egypte a. d. rechteroever
v. d. Nip en heeft thans 15 000 inw.

in engeren zin verstaat men 't deel der landhuishoudkunde, dat in 't bijzonder d. veranderingen betreft, die d. grond door d. aanbouw
v. nuttige gewassen ondergaat en d. middelen a. d. hand geeft om geheele of gedeeltelijke uitputting v. d. akker to herstellen of to
voorkomen. Ten onrechte gebruikt men dozen
naam wel eons om d. landhuishoudkunde in
haar geheelen omvang aan te duiden; d. akkerof landbouw is even als d. ooftboomteelt en
warmoezerij een onderdeel dezer laatste. Bij
veeteelt mag gewis akkerbouw 't oudste bedrijf geheeten worden, waarmede d. mensch
zich heeft bezig gehouden. 't Is reeds een bewijs v. aanvankelijke beschaving, als d. mensch
d. aarde niet slechts berooft, maar voort-

Akiba (BEN JOSEPH), een rabbijn, kweekeling v. d. tweeden GAMALI21, leeraarde omstr.
een eeuw n. Chr. to Jabne in Palestina, volgens d. berichten v. dien tijd wel a. 24 000
kweekelingen. Hij stierf. 120 jaar oud, in een
oploop, verwekt door Bar Kochba, die zich
voor d. Messias uitgaf. Akiba's naam is verbonden gebleven a. vele toevoegselen v. d.
Talmoed en 't boek Jezirah, ofschoon 't bewezen is, dat die boeken v. lateren tijd zijn.
Akjermaxt (in 't Slawisch Bjelgorod = witte
burcht) ligt in 't Russ. gouvernement BessarabifS a. d. mond v. d. Dnjester a. d. Zwarte
zee, heeft een goede haven, levendigen handel
on 46 000 inw. d. Bewoners v. Mileti hadden
hier d. kolonie Tyras gesticht; d. Genueezen
hebben er in d. middeleeuwen geheerscht on
er 't kastoel gebouwd, dat nu nog bestaat,
maar hun door d. Turkschen sultan Bajazid
in 1484 ontnomen word. Op 13 Oct. 1789 veroverdo generaal Patow d. stad voor Rusland.
Akka of Tikkitikke is een dwergachtige men.schenstam in Midden-Afrika, op 3'
N. B. onderworpen a. d. koning v. Moirboettoeland. d. Afrika-reiziger Schweinfurth beschrijft

brengen. d. Roodhuiden in Amerika en d. jagersen visschersvolken in Siberio zijn nu nog niet
zoover ontwikkeld, dat zij d. grond bewerken
en bezaaien, om Jaa
rna to kunnen oogsten_
Raadplegen wij d. geschied., dan vinden wij
menigvuldige omwentelingen en verbeteringen
in d. akkerbouw, die grootendeels moeten worden toegeschreven a. d. invloed der natuurk.
en d. akkerbouw v. een handwork tot een kunst
verheven hebben. d. Kennis v. d. akkerbouw
kan onderscheiden worden in agronomie on
plantencultuur. d. Agronomic maakt ons bekend met d. leeringen, die a. d. natuurl. historic,
d. natuurkunde, scheikunde on werktuigkunde
ontleend, op- d. cultuur v. d. bodem toepasselijk zijn, en omvat 10 d. anatomic en physiologic der planten ;• 20 d. leer der natuurkrachten, die op d. plantengroei v. invloed zijn;
30 d. scheik. on mechanische bewerking v. d.
grond on 4° d. ontginning.
1. d. Anatomic on physiologic der planten
behooren hier slechts in zooverre to huis, als
zij d. kunstbewerkingen, waardoor d. plantengroei moot bevorderd worden, beter leeren
begrijpen, en bepalen zich alleen tot d. kennis v. d. structuur der planten in 't algemeen,
hare organische on anorganische bestanddeelen, samenstelling on voeding; d. aanwijzing,
hoe de in lucht, aarde on water aanwezige
grondstoffen on scheik. verbindingen door assimilatie in d. plant overgaan.
2. Onder d. op d. plantengroei werkende
natuurkrachten komt allereerst d. warmthgraad of 't klimaat in aanmerking. Hiervan
toch hangt grootendeels 't grovere work v. d.
landbouwer af, dat daarom onder versch. Braden breedte even verschillend is als op een
versch. verheffing boven d. grond. Batten d.
warmth heeft ook 't licht grooten invloed,
waarom ook a. d. beschouwing daarvan eon
plaats verdient to worden ingeruimd. Bij 't
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bebouwen v. een stuk land is 't hoofdzakelijk
41. vraag, of d. Jigging waterpas of hellend,
open of beschaduwd is, en onder welken hoek
d. zonnestralen daarop invallen. Eindelijk mag
-ook d. kennis v. d. grond hier niet worden
over 't hoofd gezien, wijl d. plant daarin ontstaat, een vaste standplaats vindt en daaruit
-een groot deel harer voedingstoffen put.
3. d. Bearbeiding of bewerking v. d. grond
.is Of een mechanische, Of een chemische. d
_Eerste betreft alle verrichtingen, die slechts
-een physische verandering te weeg brengen,
zoo als 't droog maken of 't afleiden v. water
_in moerassen en veengrond, of 't toevoeren
v. vocht a. dorren heigrond; 't mengen v.
versch. aardsoorten, met 't doel bijv. om kleigrond losser of zandgrond vaster te maken.
d. Chemische bearbeiding stelt zich ten do el
it land v. schadelijke stoffen te ontdoen of
bestanddeelen daaraan toe to v-oegen, die voor
zekere cultuur onmisbaar zijn. Niet iedere plant
tiert op iederen grond welig; op d. eene plaats
:schiet zij armoedig op, op d. andere geeft zij
-een rijken oogst. Om tot voordeelige bebouwing to geraken, zal d. landman nauwkeurig
net d. scheik. samenstelling v. zijn grond
bekend moeten zijn, en ook moeten weten,
welk voedsel een bepaalde kweekplant noodig
heeft. Hieruit zal 't hem bltjken, welke veranderingen hij zijn land zal moeten doen ondergaan, of hij dit a. sommige stoffen armor,
of a. andere rijker maken moat. d. Leer der
bemesting vindt natuurlijk hier hare plaats.
4. 't Laatste deel der agronomie handelt
over d. ontginning. Hieronder verstaat men
It vatbaar maken voor d. cultuur v. een stuk
land, dat nog nooit bebouwd ward, door d.
meciianische verwijdering v. d. hindernissen,
the 't onvruchtbaar maken.
d. Leer der plantencultuur of d. aanbouw
der nuttige planten omvat in 't algemeen d.
versch. kunstbewerkingen, die een zoo ruim
,mogelijken oogst beloven, d. keuze van 't
:mad, d. diepte waarop gezaaid of gepoot
moot worden,'t verplaatsen der gewassen,
liunne verpleging, beschutting on 't inzamelen
v. d. oogst. In 't bijzonder leert d. cultuur
-der nuttige planten ieder afzonderlijk in haren
aard kennen. Hiertoe behooren in ons vaderland v. d. graanvruchten: tarwe, rogge, haver,
,gerst, gierst, mais en kanariezaad; v. d. peulvruchten: erwten, boonen, lupinen, linzen en
boekweit; v. d. oliegevende gewassen: kool:zaad, raapzaad, papaver, mosterd on zonnebloom; v. d. vezelplanten: vlas, hennep, brandNieuw-Zeelandsch vlas, kaarddistel; d.
planten, die kleurstof leveren: meekrap, weede,
wouw, saffloer, scharlakenbes (Phytolacca de•candra, L.) ; v. d. specerijachtige gewassen:
hop, mosterd, karwei, venkel, anijs, koriander,
:saffraan, ui, peperwortel, cichorei, aardamandel, Astragalus baeticus, L., tabak; v. d. voedingsgewassen : aardappel, aardpeer, biet, raap,
peen, bloemkool on andere koolsoorten; v. 't
veevoeder : klaver, esparceta, erwten, wikken,
duivenkervel, raygras, doddegras, reukgras on
-beemdgras. Voor onze landbouwers is over d.
• kkerbouw veel to leeren uit: Schwerz „Anleitung zum praktischen Ackerbau" (3 dln.
1836-1837); Koppe, al
in Ackerbau
and Viehzucht" (3 dln.,
e.,Berlin, 1841); Liebig,
„Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agri-cultur und Physiologic" (6e Aufi., Braunschw.
1846); Schleiden, „Die Pfianze und ihr Leben"
4Lpz., 1850).
A.k.kermaalshout of schaarhout is
houtgewas, meest eiken on berken, dat bestemd is om over een bepaalden tijd nabij d.
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grond afgekapt to worden, ora daarna weer
op to groeien. 't Terrain wordt daartoe in vier
zeven perceelen verdeeld, waarvan er ieder
jaar een wordt beroofd. d. Dikke takken worden door kloppen en schillen v. d. bast ontdaan; d. bast gaat n. d. runmolen voor d.
leerlooiers on 't hout wordt onder d. naam
v. talhout tot brandstof verkocht. d. Dunne,
ongeschilde takken worden tot rijsbossen gebonden.
Akkooi, vroeger gespeld Acquoi, was een
baronie, in 1140 gesticht door Jan VIII, heer
v. Arkel. 't Is thans een lief dorp in Gelderland, ten 0. v. Asperen, to midden v. korenakkers, gelegen.
A pra is een rijk a. d. Goudkust v. OpperGuinea, door ongeveer 40 000 negers bewoond.
d. Stad Akkra met 12 000 inw. behoort sedert
1850 a. d. Engelschen, die drie forten in d. nabijheid bezitten.
Akmollinsk is d. N.-0. prov. der Russische Kirgizensteppe, 11 490 v.k. geogr. mijl
groot met 470 000 bewoners. 't Grootste deel
v. 't Balkhais-meer ligt in dit gewest, dat door
d. karavanen uit Tasjkend on Bokhara wordt
bezocht. Akmollinsk, Omsk en Petropawlowsk
zijn d. voorn. plaatsen.
Akorie is een verschijnsel, dat zich bij
hevige hersenziekten en zielsziekten voordoet,
zich openbaart door vraatzucht, en ontstaat
door opheffing v. 't gevoel v. verzadiging.
Bij dieren kan dit verschijnsel kunstmatig
worden veroorzaakt door doorsnijding v. 't
tiende zenuwpaar v. 't hoofd.
Akoustiek, een uit 't Gr. afgel. woord,
beduidt leer der geluiden, der tonen, on behoort tot 't gebied der natuurk., tot d. leer
der beweging. Wij1 't geluid ontstaat door
trillingen in d. dampkritg on 't medetrillen
v. veerkrachtige voorwerpen, omvat d. akoustiek: 1°. d. wetten voor d. geluidgolving, bijv:
d. oscillate on vibrate der veerkrachtige
lichamen, klankfiguren, knooplijnen, d. snelheid on d. terugkaatsmg v. 't geluid; 2°. d.
trillingswetten voor regelmatige geluiden (tonen), bijv. v. geluidgevende snaren en vlakten;
30. het ontstaan, verspreiden on ontvangen
der tonen, bijv. d. bouw v. concertzalen on
schouwburgen, d. vorm on samenstelling der
muziekinstrumenten on misthoorns, d. stemen gehoor-organen. Veel v. 't hier genoemde
is vatbaar voor streng wiskundig onderzoek.
Ofschoon reeds Pythagoras on Aristoteles een
juiste voorstelling hadden v. d. wijs, waarop
't geluid ontstaat, is eerst sedert Newton d.
snelheid v. 't geluid berekend, on d. akoustiek
is door d. vinder der klankfiguren, E. F. F.
CHLADNI (1802) tot een wetenschap verheven.
5AVART bedacht een vernuftig toestel tot 't
tellen der trillingen v. een bepaalden toon,
WHEATSTONE vond merkwaardige wetten voor
't medeklinken v. veerkrachtige lichamen,
HELMHOLTZ onderzocht met vrucht d. organen
v. d. menschenstem en in ons vaderland heeft
in d. laatsten tijd prof. BUYS BALLOT op wetenschappelijk on LEFEBRE op proefondervindelijk
gebied grooten dienst a. d. akoustiek bewezen.
A.ksakow (iwAN), Russisch journalist (hij
redigeerde to Moskou 't dagblad Den, d. i. d. Dag)
was v. 1876 t. 1878 een der hoofdleiders v. 't Panslawisme, die door 't ophitsen der Slawische
bevolking v. Oostenrijk-Hongarije on 't Balkanschiereil, veel hebben bijgedragen tot 't ontstaan v. d. oorlog tuss. Rusland on d. Porte
in 1877 on 1878 on tot d. verdeeldheid, die
sedert in Boelgarije heerschte. Door zijn heftige
redevoeringen na d. vrede to s. Stefano en
't congres to Berlijn vial hij in ongenade en
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werd 't Panslawistisch comite ontbonden. Zjjn
broader KONSTANTIJN A. en On wader SERGEi A.
waren verdienstelijke geleerden en romansch vers.
oe, een stad in Oost-Toerkestan, op
41 N. B. en bijna 97° 0. L. v. Ferro, thans in
't bezit der Chineezen, is een middelpunt der
karavaanhandel tuss. India, China, Rusland
en Toerkestan.
Aktinograat en aktinometer zijn
werktuigen om d. scheik. working v. 't zonlicht en om d. mate v. warrate-uitstraling gedurende d. nacht te bepalen.
Akyab is een belangrijke handelshaven
met 34 000 inw. a. d. mond v. d. riv. v. Aracan,
in 't N.-W. v. Achter-India. Sedert 1826 zijn
d. Engelschen er meester. d. Voorn. uitvoerartikelen zijn rijst en zout.
Al of el is 't Arab lidwoord, dat bij vele
uit 't Arab. gekomen woorden mede overgegaan is, als in almanak, algebra, alkoof.
A la baisse speculeeren is rekenen op
't dalen v. d. prijs der effecten, in tegenstelling v. a la hausse speculeeren, d. i. wagen
op d. mogelijkheid v. rijzing der papieren.
Alabama is een der Vereenigde staten v.
N.-Amerika, begrensd t. N. door Tennessee, t.
0. door Georgie', t. Z. door Florida en d. golf v.
Mexico en t. W. door Mississippi, tuss. 30' en
35° N. B., 2386 v.k. geogr. mijl groot en met
1 200000 bew. d. Staat wordt doorsneden v. d.
riv. Alabama die onder d. naam v. Mobile met
twee armen in d. golf v. Mexico stroomt, doch
slechts door kleine schepen bevaren kan worden; ook d. Tennessee stroomt door 't N. v.
dezen staat, die een wel besproeide, vruchtbare hoogvlakte, naar 't Z. afhellende, is. 't
Is er zomers heet en a. d. kust heerschen gevaarlijke koortsen. d. Landbouw is er d. hoofdbron v. bestaan; katoen, rijst, suiker, tabak en
mais wordt er uitgevoerd. d. Zetel v. 't bestuur is Montgomery. In 1820 werd Alabama
als staat in d. Unie opgenomen; 't zendt 8
afgevaardigden en 2 senatoren naar 't Congres.
Alabamaquaestie (d.) is een geschil tuss.
't Britsche rijk en d. Vereen. Staten over d.
schade, die in d. burgeroorlog tuss. 't Noorden
en d. Zuid-confederatie door kaperschepen, in
Engelsche havens uitgerust, a. N.-Amerik.
burgers was toegebracht. d. Meeste buit was
to Cherbourg opgebracht door 't schip d.
Alabama, kapt. mous. In Juni 1864 werd
deze wel door d. Kearaarge, kapt. WINsLOW,
vernield, maar nu vorderde d. Vereen. Staten
d. Britsche regeering schadevergoeding,
die door een scheidsgerecht to Geneve in Sept.
1872 inderdaad a. d. Vereen. Staten werd toegewezen en bepaald op 36 millioen gulden.
d. Britsche regeering heeft zich a. deze uitspraak onderworpen.
Alacoque (MARGUERITE), geb. te Lanthecour bij Autun, 22 Juli 1647, over1.17 Oct.1690,
was non in 't klooster te Paray-le-Moniel, en
stichteres v. d. eeredienst v. 't „Heilige Hart
v. Jezus."
Alagoas is een kust-prov. v. Brazilie a. d.
Atlanteoceaan tuss. Pernambuco en d. riv.
san Francisco (9 e, 10° Z. B.) gelegen, 1062
v.k. geogr. mijl groot met 400 000 bew. 't Klimaat is beet en vochtig, maar de bodem is
ongemeen vruchtbaar en brengt zeer veel sulker, katoen, tabak en kostbare houtsoorten
voort; d. hoofdstad heet Maceio, een havenplaats met 8000 inw.
Alaimus (MARCUS ANTONIUS) was een beroemd Siciliaansch geneesheer, in 1590 geb.
en in 1610 to Messina gepromoveerd. Hij zette
zich to Palermo neder, waar hij door een
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buitengewoon gelukkige praktijk algemeeneachting verkreeg. Hij heeft vele werken geschreven en stierf in 1662.
Ala -koel (Bonte meer) is een groot meer op d. grens v. China en 't Russisch gewest
Semiretjensk; 't is 40 a 60 KM. lang en door
een moerassige landstreek v. 20 KM. breed in
tweeen gescheiden; 't water is 4 Meter diep„
zout en a. d. zandige oevers met riot bewassen,
Alamanni (Luiai), dichter v. welluidende
rijmlooze verzen, were in 1475 uit een adellijk
gesl. to Florence geb. Om zijn talenten werd
hij geeerd door d. kardinaal Julius d. Medicis,
die gedurende d. laatste hel;t der regeering
paus Leo X, in diens naam Florence bestuurde_
d. Drukkende dwang, die d. kardinaal, d. burgers v. Florence oplegde, bijzonder d. wet,.
waarbij 't hun onder zware straf verbodea
was wapenen te dragon, had vooral veleadellijke jonge lieden zeer verbitterd. Onder
dezen was ook Alamanni, die om d. patriotten
d. vriend vergat en deel nam a. een samenzwering tegen d. Kardinaal. d. Samenzwering
werd ontdekt en Alamanni nam d. wijk naar
Frankrijk, waar FRANS I hem zeer gunstig
ontving, met d. orde v. s. Michael vereerd&
en hem tot belangrijke gezantschappen gebruikte. Bij 't huwelijk v. Hendrik v. Orleans.
(naderhand HENDRIK II) met CATHARINA D..
MEDICIS werd Alamanni tot hofmeester aangesteld en rijk bezoldigd. d. Schriften v. Alamanni bestaan uit treurzangen, herdersdichten,
schimpdichten, lierzangen en 't treurspel „Antigone". Zij werden gedrukt to Lyon in 1532:
en 1533 on tweemaal herdrukt to Venetia. In
weerwil v. deze herhaalde uitgaven werden zij.
onder paus Clemens VII verboden on to Rome
openlijk verbrand. 't Best geslaagd is am
leerdicht over d. landbouw („la Cultivazione")
't welk zes boeken rijmlooze verzen uitmaakt
en a. Catharina d. Medicis is opgedragen. d.
Stijl is fraai en zuiver; vele plaatsen v. 't
werk kunnen met dat v. Vergilius vergelekea
worden. Alamanni trouwde in 1516 Alessandro
Serristori, een schoone vrouw, die hem vele
kinderen schonk. Hij overleed in 1556 to
Amboise.
Alameda noemt men in Spanje in 't algemeen een wandelweg. In 't bijzonder beduidt.
het een laan v. populieren.
Alarcon (Khalief ABDALLAH) regeerde to
Bagdad in 814. Hij beoefende de sterrekund&
met vrucht. Op zijn bevel werd 't grootework v. Ptolemaeus, Almagestum", uit 't.
Grieksch in 't Arabisch overgezet. Hij matt,
d. belling der ecliptica on bepaalde die op.
230 33'. Er werd ook op zijn last een graadmeting in d. vlakte Singar in Mesopotami&
nabij d. Roode zee ondernomen.
Alands - eilanden (d.) behooren aan Rusland on liggen a. d. ingang v. d. Bothnische
golf tuss. Zweden on Finland ten getale v.
290, waarvan er omstr. 80 door bijna 20 00C ■
menschen bewoond worden, die v. Zweedsche
afkomst zijn on zich voorn. op visscherij en
koopvaart toeleggen. Onder keizer NICOLAAS
(sedert 1825) was op 't hoofdeiland Aland.
Bomarsund tot een oorlogshaven en zeevesting ingericht, als eon pistool op d. borst
Zweden, want v. daaruit kon een landingsvloot in een etmaal Stockholm bereiken. In
d. Krim-oorlog werd dit Bomarsund in Aug.
1854 door d. vereen. Frans. en Eng. vloot onder
Baraguay d' Hilliers on Napier aangetast en.
door 4eneraal Bodisco vergeefs hardnekkigverdedigd, d. vestingwerken werden geheek
vernield.
Alanen waren Sarmatische nomaden, die
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eerst tuss. d. Altai en d. Oeral, later tuss. d.
Oeral en d. Wolga, en, door d. naar 't W. afkomende Hunnen opgedrongen, eindelijk tuss.
d. Wolga en d. Don zwierven. Eerst in d. 4e
eeuw n. C. geeft d. Rom. geschiedschr. Ammianus Marcellinus over hen zekere berichten. Hij schetst hen als welgevormde barbaren met eenige .aanvankelijke beschaving,
die d. oorlog bovenal beminden, geoefende
ruiters, die op hunne onvermoeibare paarden
invallen deden in d. N.-0. grensprovincien v.
't Rom. rijk. Gedeeltelijk met d. Hunnen verbonden, stieten zij op d. Gothen, met wie zij
vereenigd in 378 bij Adrianopel keizer VALENS
een beslissende nederlaag toebrachten. In d.
stroom der Volksverhuizing verdwijnen d.
Alanen. In 440 sneuvelde hun koning Atar
in Spanje en in 451 vochten d. Alanen a. d.
zijde v. d. Rom. veldheer Aetius tegen d.
Hunnen (zie 't art. Volksverhuizing).
Ala,ng-alang (Imperata allang, Jungh) is
een suikerriet-achtig gras, dat voorn. op d.
groote Soenda-eil. voorkomt, maar zich ook
tot Nieuw-Guinea uitstrekt. 't Groeit bijzonder
snel en welig, waardoor 't bij ooze onderwerpings-oorlogen, ook in d. Atjeh-krijg, een geduchte hinderpaal voor d. troepen-bewegingen
en een schuilplaats voor d. weerspannige inlanders was. d. Stengel wordt tot dakbedekking, d. wollige aar tot kussen-vulling en d.
wortel tot artsenij gebruikt.
Alant (Inula Helenium, L.) is een tot d.
nat. fam. der samengesteld-bloemigen (cornpositae) behoorend gewas, met een stevigen
van boven vertakten, ruigen stengel, die
ruim een Meter hoog wordt; met eironde,
gezaagde, v. onder viltig-behaarde bladeren,
waarvan d. lageren gesteeld, de hoogeren ongesteeld zijn; gele 5 a cM. breede bloemhoofdjes en een vleezigen, vertakten, zeer
aromatiek riekenden wortelstok, die onder d.
naam v. alantswortel (radix Helenii) in geneesk. werken als zacht prikkelend, bitter
middel tegen borstkwalen wordt voorgeschreven. Deze werking wordt veroorzaakt door
twee eigenaardige bestanddeelen : d. inuline
en d. helenine. d. Eerste lijkt op zetmeel,
maar wordt door iodiurn niet blauw maar
rood gekleurd. d. Tweede, ook alantkamfer
geheeten, lost niet op in water, wel in alkohol,
en smelt bij 72° C. d. Alant groeit in Middenen Zuid-Europa veel in 't wild. Bij ons kan
die gekweekt worden in een vochtigen grond.
d. Bloei geschiedt in Juli en Augustus.
Alanus at) insulis (eigenl. ALAIN), geb.
te Rijssel in 1128, werd om zijn in dien tijd
wonderbare, alles omvattende, geleerdheid
doctor universalis genoemd. Hij was bisschop
v. Auxerre, maar deed in 1167 afstand v. deze
waardigheid en ging in 't klooster Clairvaux,
waarin hij vroeger Cistercienser monnik geweest was, en overleed in 1202. Zijn geleerdheid was uit d. school v. Aristoteles, 'tgeen
blijkt nit zjjn werken, die in 1653 te Antwerpen zijn uitgegeven. Hij was alchemist, .astroloog en kabbalist. Hij schreef tegen d.
Waldenzen, Albigenzen, Joden en Sarracenen;
ook een levensschets v. s. Bernardus en een
„Rythmus contra amorem Veneris".
Alarcon (PEDRO ANTONIO D'), geb. in 1833
te Cadix, Spaansch journalist, dichter en staatsman, stichtte reeds in zijn jeugd 't liberate
tijdschrift „El eco del Occidente", dat te Granada 't middelpunt en orgaan werd der Co/onia granadina, een vereeniging v. jonge, talentvoile schrijvers. Na d. omwenteling v. 1854
redigeerde hij La Redencion" en „Latigo", dagbladen, 'die heftig tegen d. Bourbons ijverden,
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en ook als afgevaardigde in d. Cortes kampte.
hij voor d. liberale unie. Maar na d. slag- bi
Alcolea (1868) onderhandelde hij, ontstemd door d. republikeinsche overdrijvingen, met d. aanhangers der Bourbons, en werkte door een
beroemd dagblad-artikel mede tot 't herstel
v. 't constitutioneel koningschap onder ALPHONSTJS XII, die hem eerlang tot staatsraad_
benoemde. Een keurlezing uit zijn vele geschriften is in 1874 herdrukt. Daarin is 't opmerkelijkst „La noche buena del poota", dat
in zijn vaderland ontelbare malen is uitgegeven.
Alarik, koning der West-Gothen, verwoestte d. schoonste kunstwerken v. Griekenland, deed herhaalde invallen in Itati6,.
plunderde v. 24 t. 30 Aug. 410 Rome, maar
stierf te Cosenza nog in 't zelfde jaar. d..
West-Gothen begroeven hem in d. bedding der riv. Busento.
ALARIK II werd in 484 koning v. 't rijk der
West-Gothen, toen 't zich over Z.-Frankrijk
en Spanje uitstrekte en Toulouse tot hoofdst.
had. Hij sneuvelde tegen Chlodwig, kon. der
Franken in d. vlakte v. Poitiers.
Alarm (d. w. z. to wapen) heet in d. krijgstaal al wat een aanmerkelijke en plotselingeverstoring to weeg brengt in d. gewonen gang.
der zaken, of noodzaakt tot 't nemen v. buitengewone voorzieningen. In tijd v. vrede
kan er bijv. alarm ontstaan door brand of
oproer; in oorlogstijd door 't onverwacht opdagen of binnendringen v. d. vijand.
Om op zulke voorvallen zooveel mogelijk
voorbereid to zijn, en to beletten, dat zij verwarring doen ontstaan, worden een of weer
alarmplaatsen aangewezen, en 't yolk soma
gealarmeerd, d. i. door een loos alarm geoefend om in tijd v. nood welberaden te zijn.
d. Woorden alarm-slaan, alarm-klok, alarm-rein
verklaren zich zelf. In d. werktuigk. verstaat
men door alarm-toestellen ailerlei zelfwerkende inrichtingen, die waarschuwen tegen
gevaar v. stoom of ontploffing of brand of
inbraak.
Alaska of Alasjka is 't N.-W. schier-eil.
v. N.-Amerika, dat in d. Aleoeten (Vossen-eil.)
voortgezet, een natuurlijke brug v. Amerika
n. Azie vormt en d. Behringzee (zee v. Kamsjatka) v. d. Stilton oceaan scheidt ; 't is slechts
400 v.k. geogr. mijl groot, maar maakt een
deel uit v. 't territorie Alaska, dat vroeger a.
Rusland behoorde, doch voor vijf millioen dollars a. d. Vereen. Staten is afgestaan. Dit
territorie beslaat 't geheele N.-W. v. 't wasteland met d aangrenzende eil., is 27 000 v.k.
geogr. miji groot en heeft ruim 30 000 bewoners, meest Eskimo's en Roodhuiden. 't Is een
woest, nog weinig bekend land, met ontzaggelijke berggevaarten, waaronder tien werkzame vulkanen, bijv. d. Mount-Elias, 4586 M.
en d. Mount-Fairweather, 4484 M. hoog. d. Grootste riv. is d. Yukon, 3000 K.M. lang. Fossiele
beenderen bewijzen, dat hier olifanten, buffets
en paArtiAn inheemsch waren; than huist er
d. beer. Er is ijzer, steenkool en goud. d.
Hoofdst. heet Nieuw-Archangel of Sitka, met
3000 inw.
Alataoe of Bont-gebergte is d. naam v.
een Russ. district op d. grens v. China. In
1854 werd hier d. Russ. vesting V7ernoje gesticht als verst vooruitspringend punt in Middel-Azie, en 't gewest, 3364 v.k. geogr. mtjl
groot met 150 000 bew. bij Ukase v. 25 Dec.
1862 tot een militair district verklaard. Het
bevat 't land v. d. Groote Kirgizen-horde, v.
d. Zwarte Kirgizen, 't Zevenstroomenland (Siberisch-Italig) en Trans-Ili-land, heeft bergen
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4000 M. hoog en in d. dalen donkere dennewouden.
Alatyr is een Russ. stad met 15 000 inw.,
door IWAN II in 1552 gesticht, a. d. Soera
(een tak v. d. Wolga), in 't gouvernement

N.

Simbirsk.

Alaux (JuL.Es ExikE), geb. 1828 to Lavaux
.(dep. Tarn), is een Fransch dichter en geleerde.
Hij gaf d. dichtbundels: „Visions d'amour"
(1858) en „Tendresses humaines" (1867) en d.
wijsgeerige geschriften: „La raison" (1860);
„Philosophic d. monsieur Cousin" (1864) en
„l'Analyse metaphysique" (1872).
Alava is 't Zuidelijkste der drie Baskische
gewesten in Spanje en heeft op 56 v.k. geogr.
mijl 98 000 bew.; d. hoofdst. is Vittoria.% Land
wordt v. 't Cantabrisch geb. doorsneden, heeft
een zacht, gezond klimaat, op d. berghellingen
eikenwouden en in d. dalen tarwe, mais, wijngaarden en olijven.
Alava (MIGUEL RICARDO D'), Spaansch krijgsman en staatsman, ward in 1771 to Vittoria
geb. Hij streed na d. slag bij Albufera (1811)
tegen koning Jozef, a. d. zijde der Independenten, en ward adjudant v. Wellington, die
hem op 't slagveld bij Vittoria tot generaal
verhief. Na d. vrede te Parijs keerde hij naar
Spanje terug, maar hij ward door 't Hof slecht
ontvangen en zelfs in d. gevangenis geworpen.
Op verlangen v. d. Prins v. Oranje (later
kon. Willem II) ward hij benoemd tot Spaansch
ambassadeur te 's Gravenhage • hij ward in
1819 teruggeroepen en nam sedert deel a. d.
fella staatk. beroeringen v. zijn vaderland. Zijn
schitterendst tijdperk was na 1834, toen koningin Christina hem uit d. ballingschap riep,
tot pair verhief, en hij onder 't bewind v. Martinez de la Rosa ambassadeur to London ward.
Hij overl. to Bareges, ambteloos in 1843.
Alavoine (JEAN ANTOINE), bouwmeester,
geb. to Parijs in 1778, overl. in 1837, vervaardigde 't voetstuk v. 't standbeeld v. Lodewijk
XIV to Parijs, herstelde d. spits v. d. hoofdkerk-toren to Rouen, toen die door d. bliksem
was vernield. on bouwde d. gevangenis v. La
Roquette.
Alba is d. hoofdst, v. een district der Ital.
prov. Coni. 't District telt op 18 v.k. geogr.
raijl 125 000 bew., d. stad 10 000 inw.
Alba of albe is 't witte koorhemd, ook
camisio, poderis en tunica Linea dalmatica geheeten, dat door d. geestelijkheid der Christenkerk reeds in d. 4e eeuw gedragen word, als
zinnebeeld der reinheid. 't Is bij d. R-Kath.
en Anglicaansche geestelijkheid nog in gebruik, maar in d. Grieksche kerk door eon
gewaad v. gekleurde zijde (sticharion) vervangen. Ook zij, die d. doop hadden ontvangen, droegen d. aerate week daarna d. alba
en deze behoorde ook tot 't kroningsgewaad
der Duitsche keizers.
Alba, Zie Alva.
Albacete is een Spaansche stad en prov.
iin 't koninkrijk Murcia. d. Prov. is 280 v.k.
geogr. mijl groot on telt 220 000 bow. ; d. stad,
a. d. spoorw. v. Madrid n. Carthagena gelegen, telt 20 000 inw.
Albada (A.Gaz), een Friesch staatsman,
door huwel_Vk verwant a. Viglius, was lid v.
't Hof v. Friesland en legde in 1555 d. eed of
a. Filips IL Hij was in 1559 assessor v. 't
Kamergericht to Spiers, in 1570 raad v. d.
bisschop v. Wurzburg, in 1579 een der Nederl.
.afgevaardigden bij d. vredes-onderhandelingen
to Keulen en overl. omstr. 1587. Hij was zeer
bekwaam on kwam moedig voor zijn overtuiging nit, maar verdiepte zich in mystieke
bespiegelingen, en schijnt ook besluiteloos v
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karakter geweest to zijn, zoodat Viglius hem
niet durfde aanbevelen.
Albalonga, d. eerste volkplanting der Latijnen, d. zetel der koningen v. Latium on d.
moederstad v. Rome, lag op een bergvlakte,
waar nu op d. helling der Monte Cavo bij 't
stadje Albano d. sporen der oude stad nog
gemakkelijk to herkennen zijn. d. Stad ward onder TULLIUS HOSTILIUS, d. derden kon. v. Rome,
verwoest on d. Albanen n. Rome verplaatst.
Alba.ni (FRANczsco), een Ital. schilder, in
1578 to Bologna geb., was leerling v. Calvaert,
een Vlaamsch schilder, die in Italie woonde,
on vervolgens v. d. Carrachi. Zijn beide medeleerlingen waren Guido Reni en Dominico.
Albani schilderde to Rome versch. geestelijke
tafereelen, naar cartons v. Hannibal Carrache,
en landsciiappen, die door waarheid v. kleur,
helderheid v. water on lucht uitraunten.
Vooral worden d. gebouwen en monumenten,
die op vele zijner schilderijen voorkomen, zeer
geprezen. Hij heeft herhaaldelijk dezelfde onderwerpen behandeld, o. a. been slapende Venus"; „Diana in 't bad"; „Danae", „Galathea";
,Europa op d. stier". Men gaf hem d. bijnaam
v. d. Anacreon der schilderkunst. Zijn beste
schilderijen zijn d. „Vier elementen". Er zijn
ook v. hem geschriften over d. theorie der
schilderkunst. Hij stierf in 1660.
Albani is d. naam v. een beroemde familie
die, in d. XVIe eeuw door d. Turken uit Albania
verjaagd, zich to Rome vestigde. Sommige
afstammelingen daarvan warden in d. adel v.
Bergamo, andere in dien v. Urbino opgenomen. Paus Clemens XI en vele kardinalen
waren Albanis; sommigen hunner hebben
groote diensten a. kunsten en wetenschappen
bewezen. d. Villa Albani is rijk a. kostbare
kunstwerken, vooral bijeengebracht door d.
zorg V. d. kardinaal ALEXANDER ALBANI (in
1692 to Urbino geb. en in 1779 gest.). Een groot
deel der antieken v. dit lusthuis is door
Winkelmann beschreven in zijn „Geschiedenis
der kunst". Onder Napoleon I zijn vele schoone
standbeelden on bas-reliefs v. daar naar Parijs
vervoerd.
Twee laden v. dat geslacht verdienen afzonderlijk vermeld to worden : JAN FRANS A., in
1720 geb., die zeer jong bisschop v. Ostia on
Velletri on in zijn 27e jaar kardinaal ward,
zich openlijk tegen d. beginsels der Fransche
revolutie verzette, en d. Oostenrijksche partij
was toegedaan, 'tgeen d. plundering v. zijn
paleis ten gevolge had, then d. Franschen
Rome waren binnengetrokken. d. Kardinaal
vluchtte naar Napels, waaruit hij bij d. nadering der Franschen d. wijk nam naar Venetia,
waar hij medewerkte om Pius VII tot paus
to doen verkiezen. Hij stierf in Sept. 1803 to
Rome. Zijn neef JOSEPH ALBAN', in 1750 to
Rome geb., ward in 1801 kardinaal. Gelijk zijn
neef was hij Oostenrijk toegedaan tegen Frankrijk, en zijn vijanden beschuldigden hem zelfs
v. medeplichtigheid a. d. moord op BASSEVILLE.
In 1796 was hij to Weenen, om er d. belangen
v. d. Paus to behartigen, maar brieven a. d.
kardinaal Cassa, die in handen v. 't Directoire
kwamen, warden 't voorwendsel om d. wapenstilstand to breken on Rome in to nemen.
Albani verloor zijne prebenden in Opper-Italia
on zijn paleis to Rome. In 1814 keerde hij naar
Rome terug, waar hij secretaris on pauselijk
legaat to Bologna ward. Onder Gregorius XVI
ward hij tot belangrijke bedieningen geroepen i
Rork; ofschoon zeer bejaard, had d. Kardinaa1
then nog grooten invloed, maar wegens zijn
gehechtheid a. Oostenrijk ook vele vijanden.
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Albania, door d. bewoners Skyperiaca,
door d. Turken ook Arnaut genoemd, is een

uitgestrekt landschap in 't Balkan-schiereil.,
dat a. Dalmatia, Servia, Macedonia, Griekenland en d. Adriatische zee grenst; omtrent
30 mtjlen lang en 20 breed, en zeer volkrijk
en vruchtbaar is, inzonderheid in wijn. d.
Dalen, waar zelfs d. palmboom tiert, zijn mild
besproeid door d. Drino en vele kustrivieren,
zooals d. Bojana. Op d. bergtoppen liggen
veelal sterkten, door Klephten-hoofden bewoond, die wel eenige overeenkomst met d.
roofridders der middeleeuwen hebben. Eertijds
maakte het een deel uit v. Macedonia. d.
Merkwaardigste steden zijn: Durazzo, Scutari,
Janina. d. Bewoners. wier aantal bijna 2 millioen beloopt, zijn een eigendommelijk yolk,
d. Albaneezen of Arnauten, afstammende v.
d. oude Illyriors, doch vermengd met Grieken
en Slawen. Voormaals waren zij Christenen,
doch sedert d. dood v. Scanderbeg, hun laatsten
worst, zijn er velen Mohammedanen geworden.
Dapperheid is hun hoofdtrek, zoodat d. Arnauten 't bests deel v. 't Turksche leger uitmaken.
d. Hardnekkige tegenstand der Sulioten (een
stam der Albaneezen) tegen Ali v. Janina is
algemeen bekend; en over 't algemeen behooren d. Albaneezen tot d. lastigste Turksche onderdanen, die meest door list en verrand bedwongen worden.
Albans (s.), een borough is 't Eng. graafschap Hertford, ben. Londen, heeft 8000 inw. en
is mark waardig door d. Benedictijner Moosterkerk, in 795 gebouwd. Dit eerwaardig godenkstuk der oudste Engelsche kerkbouwkunst is 128 M. lang en in 't kruis 66 M. breed,
rijk aan beeldhouw- en houtsnijwerk, dat
echter door d. beeldenstorm v. 1560 zeer geleden heeft.
Albany,. d. hoofdst. v. d. N.-Amer. staat
New-York, l igt a. d. rechteroever v. d. Hudson
en heeft 90 000 inw. Zij is op eon na d. oudste
volkplanting in d. Vereenigde Staten v. N.-Amerika. Jamestown in Virginia is ouder, want
dit werd in 1607, Albany in 1610 gesticht. Hudson zeilde in 1609 d. Noord-rivier op; 't eerste
fort werd om d. gedurig terugkeerenden hoogen watervloed weder verlaten; in 1617 werd
't fort Oranje opgericht, en SEBASTIAAN CROLL
was d. eerste commissaris in deze Nederlandsche sterkte. In 1629 werd door d. Staten-Generaal een brief met vrijdommen en voorrechten
nitgereikt a. d. patronen, heeren en particulieren, die zich in Nieuw-Nederland wilden nederzetten. Uit kracht v. dezen vrijbrief werd in
Aug. 1629 d. verkoop v. een landgoed bewerkt
voor KILIAAN RENSSELAER, koopman to Amsterdam, en stamvader v. d. nog daar bestaande
famine Rensselaer.
d. Invloed en 't gezag v. dezen man blijkt
bit d. Nederl. documenten in 't staats-archief
v. Albany. Rensselaer had zelf een klein fort
op 't Berea-eiland, en leende eens een aantal
kanonnen a. d. militairen bevelhebber v. 't
fort Oranje. Hij hield een raad v. schepenen,
en d. commandant v. zijn fort vuurde op d.
vaartuigen, die voorbijzeilden zonder 't fort
to salueeren. Zijn residentie heette Rensselaersburg. d. Handel v. Albany bestond in ruiling
v. bevervellen tegen kloederen en rum. In 't
fort was een rechtbank, bestaande uit commissarissen, die in Nederland benoemd werden, en dit gerechtshof deed uitspraak in alle
burgerlijke en lijfstraffelijke zaken. In 1664
word 't fort door een Engelsche krijgsmacht,
sonder majoor Cartwright veroverd. Toen was
Albany een kleine plaats, met twee hoofdstraten, die elkander doorkruisten, in d. eene,
I.
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d. hedendaagsche Staten-straat (State-street),
waren d. openbare gebouwen : 't fort, een regelmatige maar lichte palissadeering, d. Engelsche kerk, d. hoofdwacht, 't stadhuis en d.
Nederlandsche kerk. Er waren drie dokken;
d. schepen werden door samengebonden kanoos,
met platte dekken, ontladen. Waar thans d.
Fox-street d. Pearl-street doorsntjdt, was een
diepe gracht met een brug ; andere grachten
doorsneden d. stad in gelijke richtingen met
d. rivier; deze zijn thans alle gedempt. Vele
straten zijn nieuw aangelegd en andere geheel
v. gedaante veranderd. d. Weide (pasture) was
eertijds werkelijk een weide, en waar nu d.
Lydins-street is, was voormaals d. legerplaats
der Britsche troepen onder Amherst en Abercromby. Ook gedurende d. revolutie-oorlog was
Albany met palissaden omringd, want 't was
een militaire post, waar d. overste Van Schalk;
door generaal Lafayette bestookt werd. Destijds word d. stad als een der gewichtigste
punten in d. Vereenigde Staten aangemerkt.
d. Gebakken steenen, waarvan d. eerste huizen gebouwd werden, waren uit Nederland
aangevoerd. Een hoekhuis in d. Parelstraat
draagt nog 't jaartal 1725. d. Huizen v. Schuyler, Ten Broeck en Rensselaer bewijzen d. goeden smaak en -d: prachtigen levenstrant der
vermogende Nederlandsche familian v. dien tijd.
d. Bevolking der stad was in 1790: 3500 in
1800: 5400, in 1810 : 11 000, in 1820: 13 000, in 18.30 :
24 000, in 1880: 90 000 inw. In d. 17e eeuw handelde d. stad met 40 vaartuigen; in 1828 bezat
zij 550 schepen,. tegenwoordig is Albany door
d. gunstige ligging een der bloeiendste steden
der Vereenigde Staten en een hoofdpunt v. d.
handel der kuststeden met die in 't Noorden
en N.W. In d. country v. Albany liggen d.
plaatsen Betlehem, a. d. Hudson, Bern, Gelderland, Rensselaerville, Westerloo en Watervliet a. d. Mohawk.
Albany is ook d. naam v. een rivier iri
Britsch-Amerika, die ben. 't Bovenmeer ontspringt en in d. Hudsonsbaai uitloopt, en d.
naam v. d. N. tak v. 't Alleghany-geb., die
evenwijdig met d. s. Laurens-riv. loopt.
Albast is korrelig gips, dat zich voortreffeitik laat polijsten. d. Kleur v. 't albast
is fraai wit ; echter vindt men 't ook in groene,
grijze of roode tinten. 't Albast werd 't eerst
in Arabia, vervolgens in Egypte en Syria, later
in Oost-Indic en Perzio gevonden; 't komt
ook voor in Italia, waar dat v. Montacuto door
blankheid en grootte btjzonder uitmunt, in
Frankrijk en in Thuringen bij Nordhausen,
Stolberg, Weissenfels en Hohenstein. 't Zuiver
witte albast uit d. omtrek v. Siena is doorschijnend, en daarvan worden fraaie beeldjes,
groepjes, vazen en andere tafel- en schoorsteenversierselen kunstig bewerkt in d. smaak der
antieken; zoo ook versieringen v. bouwwerken,
als pilasters, rosetten, schoorsteenmantels en
ornamenten. In d. open lucht is 't albast echter
niet bruikbaar, omdat 't tegen 't water en
een vochtigen grond niet bestand is.
Albatani (MOHAMMED BEN GEBER), d. grootste Arabische . sterrekundige, door LALANDE
onder d. eerste der wereld gesteld, werd in
854 to Batani in Mesopotamia eb., klom op
tot stadhouder v. d. Khalief in Syria on overleed in 929. Hij ontdekte 't voorwaarts schuiven der nachteveningspunten en bepaalde die
op een graad per 70 jaar, dat bijna 'd. waarheid is; ook d. lengte v. 't zonnejaar mat hij
zeer nauwkeurig; hij berekende met juistheid
d. loopbanen der planeten, en verbeterde
trigonometric) door, in plaats v. koorden, sinus
sen als niaat to gebruiken. Zijn ontdekkin-

-

9

ALB.

130

gen ziln in 't werk „Scientia stellarum" ontwikkeld.
Albatros (Diomedea). Dit geslacht v. vogelen behoort onder d. langvleugelige zwemvogels en onderscheidt zich door een bek, die
Mager dan d. kop is, zeer stark, gekield en
a. 't eind v. een krommen haak voorzien, door
zijdelingsche buisvormige neusgaten, bijzonder
lange vleugels en 't volslagen gemis v. d. vierden, achterwaarts-staanden teen. d. Albatros,
die dezen naam waarschijnlijk a. d. witte vederen to danken heeft, is d. reus onder d. zwemvogels, heeft een gemakkelijke en krachtige
vlucht en kan zelfs in storm tegen d. wind
invliegen zonder buitengewone krachts-inspanning, zoodat zij zich v. alle vogels 't verst
v. d. kusten verwijderen. Buffon en Vieillot
meenden, dat d. albatrossen zich slechts met
kleine zeedieren voeden, anderen dat zij visch
vangen; doch 't schtnt nu wel bewezen, dat
zt op zee denzelfden dienst doen, als d. gieren
op 't land, door 't verslinden der ltken v.
walvisschen en andere groote water-zoogdieren. Hunne vlucht en d. worm v. d. bek en
der neusgaten, die een groote ontwikkeling
v. d. reukzin aanduiden, maken doze stelling
hoogstw aarschtnlijk.
d. Grootste en meest bekende soort is d.
gewone albatros (Diomedea exulans ; zie Edwards tab. 88.; Billion, IX p. 339). Buiten deze
en d. Diomedea chlororhynchos (zie Freycinet,
„Voyage" p. 144) zijn er nog drie kleinere
soorten v. albatrossen bekend.
Alle leven ten Z. v. d. Kreeftskeerkring;
't eil. Tristan d'Acunha schtnt hun voorn.
vereenigingsplaats. 't Nest is kunsteloos, ja,
d. groote albatros legt 't ei slechts in een
komvormige rotskloof; men zegt, dat d. albatros nimmer twee eieren tegelijk bebroedt;
deze zijn geheel wit en even dik a. beide einden.
be(ABDALLAH-BEN-AHMED),
Albeithar
round Arabisch geneesh., kruidk. en veearts,
was to Benana bij Malaga geb. Hij deed vele
reizen om kennis der planten to verwerven.
Melek-al-Kamil, vorst v. Damascus, stelde hem
aan tot opzichter over zijn tuinen. Albeithar
stierf daar in 1248. Hij heeft eon belangrijk
werk nagelaten over d. enkelv. geneesmiddelen.
Albemarle, Zie Monk.
Albemarle is een graventitel, voor d.
eerste maal verleend door Willem III, als kon.
v. Engeland, a. d. Gelderschen edelman Arnold
Joost v. Keppel, die hem ijverig had gediend,
en ook in d. Sp. Successie-oorlog als bevelhebber v. 't Nederl. leger met roem streed.
Alberda is d. naam v. een oud aanzienlijk Groningsch gesl., waaruit versch. verdiensteltke mannen gesproten zijn, o. a. REINT A.,
die in 1567 burgemeester v. Groningen was,
maar om zijn Hervormde gevoelens voor d.
Bloedraad gedaagd werd, naar Oost-Friesland
uitweek en gebannen werd met verbeurdverklaring zijner goederen. Na d. Pacificatie to
Gent in 1576 keerde hij terug en werd hij in
zijn ambt hersteld, maar bij 't verraad v.
Rennenberg in 1580 werd hij in d. gevangenis
geworpen, en na twee jaar weer in ballingschap
gezonden. Hij stierf to Leer in 1589. Zijn zoon
EGBERT A. werd in 1594 burgemeester v. Groningen, afgevaardigde naar d. Algemeene staten en vergezelde Maurits op d. tocht naar
Vlaanderen in 1600.
Alberdingic Thijzn, zie Thijm.
Albergati Capacelli (FRANCESCO), geb.
1728 to Bologna, overl. 16 Maart 1804 op z -n
buitenverblijf Zola, was eon vermogend I last', die op zijn buitengoed een schouwburg
had doen bouwen, die 300 toeschouwers be-
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vatten kon, voor wie hij d. door hem gedichte
blijspelen deed opvoeren. Hij vervaardigde er
wel 300, waarvan „Il saggio amico" (De verstandige vriend) en „1.1 ciarlatore maldicente
(De kwaadsprekende babbelaar) nog met bijval
warden opgevoerd.
Alberi (zuersio), Ital. geschiedsclartver,
geb. to Padua, 1 Oct. 1809, overl. Juni 1878,
maakte grooton opgang door zijn doorwrocht
geschied- en krijgsk. werk : „Guerra d'Italia.
del principe Eugenio d. Savoia" (1839), gevolgd
door „Vita di Caterina d. Medici" en meer belartgrtke historie-studien. Bij stond d. liberala
beginselen voor on streed in 1848 made tegen_
Oostenrijk. Toon hem echter in 1859 't hoogleeraarsambt to Florence ontging, veranderda
hij v. partij, 'tgoon blijkt uit zijn geschrift
„II problema dell umano destino" (1872), en
geraakte ht in vergetelheid,
Alberich, vader on zoon, waren onder d_
titel v. patricius on senator in d. 100 eeuw
heerschers to Rome nevens paus Johannes X
en d. vijf volgende pausen (916-955). d. Vader
streed tegen d. Saracenen met gelukkig gevolg, maar werd door sluipmoord uit d. wag
geruimd; d. zoon regeerde gad. 28 jaar met
klem, on d. kleinzoon vereenigde 't wereldlijk met 't geestelijk gezag, wijl hij als JOHANNES XII d. pauseltken zetel innam.
Alberoni (GruLio) was d. zoon eons tuinmans on werd in 1664 geb. to Firenzuela nabij
Parma. Hij werd voor d. geestelijken stand
opgeleid on klom door aanleg, doorzicht en.
zeldzame begaafdheden op tot kapelaan en
gunsteling v. graaf Roncovieri, bisschop v.
s. Donnin. d. B.ertog v. Parma zond hem als
overbrenger v. gezantschapsbevelen naar Madrid, waar hij spoedig d. gunst v. Filips V verwierf en eerste minister, kardinaal on grande
v. Spanje werd. Hij voerde dit rijk, door 't
afschaffen v. misbruiken on 't invoeren v.
verbeteringen bij vloot on leger, tot bijna
vroeger aanzien op. Zijn staatkundig streven
was, voor Spanje alle in Italie verloren landen terug to erlangen, met inbegrip v. Sardinia
en Sicilia. Toen d. Hertog v. Orleans, regent
v. Frankrijk, 't Spaansche bondgenootschap
opzeide,en zich bij Engeland aansloot, liet
Alberoni Sardinia en Sicilia bezetten. Om
Spanjes voortgang to stuiten, sloten Engeland,
Frankrijk, d. Keizer en d. Zeven Provincian.
to 's Gravenhage d. quadruple alliantie (1714 d.
Spaansche vloot werd nu wel in d. Midden. zee
bij kaap Passaro door d. Engelsche totaal verslagen, maar thans zocht Alberoni een bondgenootschap met Peter d. Groote en Karel XII; ht
trachtte Oostenrijk in een oorlog tegen Frankrijk to wikkelen in Hongarte een opstand to
verwekken on d. Hertog v. Orleans ten val
to brengen door d. mislukte samenzwering
v. Cellamare (1718). Daze plannen warden ontdekt. Frankrijk vereenigde zich met Engeland
en verklaarde Spanje d. oorlog. Een Fransch
leger rukte Spanje binnen; d. zwakke Filips V
verloor d. mood en sloot een vrede, waarvan
een hoofdvoorwaarde was, 't ontslag v. d_
g.evreesden staatsdienaar, die binnen 24 uur
Madrid en binnen 5 dagen het koninkrtk meest
ontruimen (1720). Door zijn staatk. kuiperten
had ht zich silo vorsten en hoven tot 'Nand
gomaakt; ook naar Rome durfde hij niet gaan,
dewt1 hij paus ciaziamis XI vroeger d. kardinaalshoed had betwist. Te Genua werd ht,
op aanzoek v. d. Paus en d. Boning v. Spanje,
ttdelijk gevangen gezet, maar paus INNOCENT
MS XIII herstelde hem in 1723 in d. rechten
en waardigheid v. kardinaal. Hij stierf in 1752.
Heeren en Rotteck noemen hem een groot
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staatsman, maar die zich door eerzucht tot
onuitvoerbare plannen en aanslagen list verleiden.
Albert is 't N-0. district v. d. Britsche
Kaapkolonie in Z.-Afrika, ten Z. v. d. Oranjerivier, 700 vk. geogr. mijl groot met 12 000
bew., meest afstammelingen v. Nederl. kolonisten. d. Hoofdpl. is Burgersdorp, met 1350 inw.
Van Adalbert, beAlbert= Albrecht,
an d. mannen, die dezen
teekent edelgeboren.
naam droegen, zijn 't meest bekend:
Albert, bisschop v. Riga, stichter v. d.
Duitsche kolonie Lijfland. In 1200 bracht hij
28 vaartuigen met landverhuizers naar d. mond
v. d. Duna en stichtte in 1201 d. stad Riga.
Dertien maal reisde hij in 't belang zijner
yolkplanting naar Duitschland en Italie; hij
streed tegen kon. Waldemar v. Denemarken,
en onderwierp in 1224 ook Esthland, waar hij
zijn broeder HERMAN tot bisschop benoemde.
Door Keizer en Paus ondersteund en vereerd,
overl. hij 17 Jan. 1229.
Albert, graaf v. Bolstadt, met d. bijnaam
d. Groote (Albertus Magnus), die als geleerde
ver boven zijn tijdgenooten uitmuntte, en ook
als leermeester v. Thomas v. Aquino bekend
is, werd in 1193 of in 1205 te Lauingen in Zwaben geb. Hij studeerde to Padua voomamelijk
in d. peripatetische wijsbegeerte. In 1222 werd
htj in d. orde der Dominicanen opgenomen, en
verkreeg daardoor d. vrijheid tot 't openlijk
geven v. onderwtjs in d. godgeleerdheid. Dit
deed hij to Hildesheim, Freiburg, Regensburg .,
Straaisburg, Keulen en Parijs met grooten lof.
In 1254 werd hij tot provinciaal v. d. orde der
Dominicanen, in 1260 tot bisschop v. Regensburg verheven. 't Schijnt, dat d. plichten,
a. d. bisschopswaardigheid verbonden, horn
meer dan hem lief was, met 't staatkundige
in aanraking brachten, en in zijn geliefkoosde
letterk. studien belemmerden. Htj vond daarom
goed om zijn waardigheid neder to leggen on
to Keulen in een klooster to gaan; maar in
1270 predikte hij in Oostenrijk en Bohemen
een kruistocht; in 1274 was hij to Lyon op d.
kerkvergadering, on in 1277 verdedigde hij to
Parijs zjjn vriend Thomas v. Aquino, die wegens zijn leerstellingen werd aangerand. Hij
stierf in 1280. Albertus Magnus was ervaren
in ale wetenschappen v. zijn tijd („magnus
in magia, major in philosophia, maximus in
theologia" zegt Tritheim van hem). Niettegenstaande zijn natuurk. studien, die destijds voor
toovertj werden uitgekreten, bleef hij vrij v.
vervolging, on stierf' hij in d. reuk v. heiligheid. Hij verdiepte zich ondertusschen in d.
alchemie en geloofde stellig a. d. mogelijkheid
der verandering v. onedele metalen in edele.
BU voorkeur beoefende hij d. Aristotelische
wijsbegeerte, zooals die door d. Grieken en
Arabieren begrepen was. 't Is daarbij waarschijnlijk, dat hij met d. Gr. en Arab. taal Of
in 't geheel niet Of slechts zeer gebrekkig bekend was, en dat hij zich derhalve met Lat.
vertalingen der wusgeerige schriften heeft
moeten behelpen. Dat had op zijn wijze v.
zien een blijkbaren invloed, maar neemt niet
weg, dat hij die schriften op een wUze had
gelezen on doordacht, die eenig is. Over alles
wat hij had gedacht, heeft hij goed geschreyen ; 't getal zijner schriften is verbazend groot;
ztj vervat in 21 deelen, en zijn in 1621 te
Keulen uitgegeven door d. Dominicaan Jammy.
Doze schriften hebben meer d. strekking om
d. omvang der godgeleerde on wijsgeerige
wetenschappen, onder zekere oogpunten gebracht, to doen kennen, dan om die uit to
breiden. Hij was in 't algemeen meer verza-
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melaar en beoordeelaar v. 'tgoon er was, dart
een zelfstandig wijsgeerig denker. Merkwaardig is 't dat hij, hoe zeer a. d. theologie d..
eersten rang toekennende, d. philosophic also
een wetenschap beschouwde, die v. deze onafhankelijk was, on langs haar eigen weg door
denken tot d. tennis der waarheid kan leiden.
d. Logica was daartoe naar zijn oordeel 't
voornaamste middel. Diep inzicht had 14 in
d. zielkunde; hij lette hierbij meer op feiten
der ervaring dan op door logische redeneering
verkregen afgetrokken begrippen. Door zijn
bijzondere methode was 't echter onvermijdedat hij in an talrijke schriften velerlei
heeft beweerd, waarvan 't een met 't andere
in strijd is. Een uitvoerige levensbeschr. v.
dezen merkw. man gaf Rudolphus Noviomagensis: „de Vita Alberti Magni" (Keulen,
1499). Vergeltjk Bayle, „Dictionaire", art. Albert.
Albert, aartshertog v. Oostenrijk, werd
omstr. 1561 geb. Hij verwierf d. waardigheid
v. kardinaal, maar word onder Flips II landvoogd v. Portugal on daarna v. d. Spaansche
Nederlanden. Hij kwam in 1596 te Brussel,
waar hij met zich bracht d. oudsten zoon v.
Willem I, die 28 jaar in Spanje gevangen was
gehouden. In d. aanvang poogde hij d. genegenheid der opgestane gewesten te winnen,
door bijv. genomen Hollandsche on Zeeuwsche
schepen vrij to laten. In 1598 huwde hij met
oudste dochter, ISABELLA CLARA EUGENIA
(hij had v. d. kardinaalswaardigheid afstand
gedaan), die Bourgondie en d. Nederlanden
tot bruidsschat ontving. Albert poogde nu met
Holland en Zeeland vredehandelingen aan to
knoopen, 't geen echter mislukte. Hij werd
eerst in 1599 met zijn gemalin in d. meeste Zuidelijke gewesten, hoewel niet zonder moeite, gehuldigd, en moest zic, j nu dadelijk ten krijg toerusten tegen d. Noord. gewesten. d. Nederlaag
to Nieuwpoort, hem in 1600 door Maurits toegebracht, waarbij zijn leger geheel geslagen
en d. Acimirant v. Arragon, Mendoza, gevangen genomen word, was geen gelukkig begin.
Ostende werd echter na een beleg v. drie
jaar door Spinola hernomen. In 't geheel nam
d. oorlog zulk een keer, dat d. Aartshertog,
met verlof des Konings, met d. Staten, als
bestuurders v. een vrij yolk, over vrede en
stilstand v. wapenen in onderhandeling trad.
Dit voerde in 1609 tot 't Twaalfjarig bestand.
Albert stierf in 1620, eer 't Bestand eindigde,
to Brussel.
Albert (HEINRICH) werd 28 Juni 1603 to
Loberstein in Voigtland geb., studeerde to
Leipzig in d. rechten, doch oefende zich niet
minder in d. muziek. Hij werd to Konigsberg
in 1631 organist on stierf er 6 Oct. 1668. Hij
zette zoowel zijn eigen liederen als die zijner
vrienden Dack en Roberthin op muziek.
Albert was een door zijn tijdgenooten hooggeacht lierdichter; sommige zijner gezangen
leven nog in d. mond des yolks; helderheid,
gezond verstand, eenvoud en een diepe blik
in 't leven onderscheiden ze; zijn verzen zijn
welluidend en vloeiend. Men leze slechts zijn
„Amor im Tanz"
Albert (The Prince-consort), prins v. SaksenCoburg-Gotha, d. op 14 Dec. 1861 overl. gemaal
v. koningin Victoria, was 27 Aug. 1819 geb.
en 10 Febr. 1840 met d. Eng. Koningin gehuwd. Dit huwelijk was zeer gelukkig on met
een talrijk kroost gezegend. d. Koningin verhief hem v. rang tot rang en verleende hem
in 1857 d. titel v. Prince-consort. Hij heeft
grooten invloed geoefend op d. gang der regeering, zonder ooit zijn standpunt uit het
oog to verliezen. Hij overwon 't wantrouwen
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't volksvooroordeel tegen d. vreemdeling
door vastheid v. karakter, wUs beleid, g.roote
geestesgaven en edele bedoelingen, zoodat hij
langzamerhand d. volksgunst won. 't Ontwerp
tot d. eerste wereldtentoonstelling in 1851 is
v. hem uitgegaan. Talrijke instellingen v. on-derwijs en weldadigheid kwamen onder zijn
bescherming tot stand. Standbeelden en monumenten bewijzen d. vereering zijner nagedachtenis door zijn weduwe en d. Britsche natie.
Albert, kon. v. Saksen, geb. 23 Apr. 1824,
volgde 29 Oct. 1873 zijn vader JOHANN O. HO
streed in 1866 bij KOniggratz a. d. zijde v.
Oostenrijk, in 1870 bij Metz en Sedan tegen
FrankrUk. Zijn huwelijk met prinses Carolina
v. Wasa bleef kinderloos.
Albert Durer, Zie Durer.
Alberti (JOANNES) werd in 1698 te Assen
geb.; hij muntte onder d. godgel. v. zijn eeuw
uit door zijn kennis der Grieksche taal- en
letterkunde, die hij op 't spoor v. Hugo De
Groot, tot d. verklaring der schriften v. 't
Nieuwe Testament aanwendde. In 1725 gaf
hij aanteekeningen op 't Nieuwe Testament
uit, die v. zijne uitgebreide kennis getuigen.
Van Homeros en Xenophon ging hij over tot
Josephus, Philo en d. Kerkvaders; v. deze
schrijvers maakte hij uittreksels, en hij gebruikte die bij d. uitg. des woordenboeks v.
Hesychius, waarvan hisj 't eerste en Ruhnkenius, na zijn dood, 't tweede deel uitgaf. In
1740 werd hij gew. hoogleer. der godgel. te
Leiden en strekte nu 22 jaar d. Leidsche hoogeschool tot sieraad. I3ij stierf 13 Aug. 1762. In
1735 had hij een „Glossarium Graecum in N. T.
libros" uitgeg., dat zeer wel sloot op zijn
vroegere ,Observationes sacrae in N. T.
Alberti (LEO BAPTISTA), letterkundige,
beeldhouwer, bouwmeester en schilder, werd
in 1398 te Florence geb. Hij werd kanunnik
en kreeg een abdij te Pisa. Alberti heeft zich
onsterfelijk gemaakt door 't bouwen v. 't
paleis in d. str. della Scalla en v. d. façade v.
t paleis Rucellai te Florence, d. kerk v. s. Andreas te Mantua, die dikwerf tot model diende,
en d. kerk v. s. Franciscus te Rimini, zijn meesterstuk. Zijn werken over kunst zijn zeer geacht; vooral zijn verhandeling over d. bouwkunst (d. re aedificatoria) die met 't werk V.
Vitruvius gelUk wordt gesteld. Dit boek is
meermalen herdrukt. d. Twee beste uitgaven
zijn die te London, 1726, en te Bologna, 1782.
Alberti was d. vriend v. Laurens d. Medicis
en stierf in 1484.
Alberti (euzaunnio) was historieschilder
en graveur, in 1552 geb., in 1615 gest. Zijn
gravuren zijn zeer beroemd, vooral die naar
d. friezen v. Polydoro Caravaggio; zijn werk
bestaat uit 180 stukken.
Albertina Agnes, dochter v. prins Frederik Hendrik v. Oranje en v. Amalia v.
Solms, werd geb. 26 April 1634 en overt. 28
Juni 1696 te Oranjewoud. Z huwde in 1652
met graaf Willem Frederik v. Nassau, stadhouder v. Friesland, en wUl haar eenige broeder Willem II in 1650. en diens eenige zoon
Willem III in 1702 kinderloos overleed, werd
zij, door haar zoon Hendrik Casimir, d. stammoeder v. d. Friesche erfstadhouders, want
stadhouder Willem IV was d. zoon v. Joan
Willem Friso, d. kleinzoon v. Albertina Agnes.
Door haar stamt 't koninklUke huffs der Nederlanden v. prins Willem v. Oranje.
Albertini (JOHANN BAPTIST VON) werd 17
Febr. 1769 to Neuwied geb., en ontving een
geleerde opvoeding bij d. broeder-gemeente te
Niesky en Barby. HU was in zijn jeugd een
vriend v. Schleiermacher, en tot 1804 leeraar

,
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a. 't instituut, waar hij opgevoed was. Hij
beoefende inzonderheid d. Oostersche talen,
d. mathesis en d. botanie. d. Vrucht dezer
studien was een werk, dat hij gemeenschappelijk met L. v. Schweinitz uitgaf: „Conspectus
Fungorum in Lusatiae superioris agro Niskiense exescentium" (Lips., 1805). Sedert wijdde
hij zich geheel a. 't predikambt bij d. broedergemeente te Niesky, Gnadenberg en Gnadenfrei. In 1814 werd hij bisschop en in 1821 lid
v. d. directie der broeder-vereeniging. Hij stierf
6 Dec. 1831 te Berthelslorf bij Hernnhut. Er
verschenen tuss. 1805 en 1829 drie uitg. v.
Lieder, Mitglieder und Freunde
der Briidergemeine." Als dichter v. geestelijke
der
liederen beperkte hij zich om a. d. Broedergemeente betere gezangen to geven dan die
deze tot hiertoe had. Hooger staat Albertini als
redenaar; zijn leerredenen onderscheiden zich
door waarheid, eenvoud, levendigheid, frischheid, warmte, diepte v. gevoel en kracht des
geloofs.
Albertinus (AEGIDIus) is een weinig bekend, doch talentrijk satyricus uit d. 16e eeuw,
v. wiens levensloop wij luttel meer weten,
dan dat hij in 1560 te Deventer geb. is, secretails bij d. keurvorst Maximiliaan v. Beieren
word en in 1620 te Munchen stierf. HU bracht
o. a. Baxters Algemeene wereldbeschrijving
en Guerara's Brieven in 't Duitsch over, en
schreef: „Landsterzer Guzmann von Alfarahn"
(Munchen, 1616, 1618, 1631, 3 dln. met een derde
deel v. Martin Freudenhold, 1632); „Lucifer's
Konigreich und Seelen gejarde oder Narrenhasz" (Munchen, 1617), en „Hirnschleiffer"
(KOln, 1645-1686).
Albertis (LITIGI MARIA D'), Ital. reiziger,
deed v. 1871 tot 1877 drie wetenschappelijke
onderzoekingstochten naar Nieuw-Guinea, beklom 't Arfak-geb., voer d. Fly-riv. op en
drong in 't binnenland door. In Italie teruggekeerd, legde hij d. resultaten v. zijn onderzoek neder in zijn geschrift : „Alla Nuova
Guinea" (1880).
Albertoni (GIOVANNI), Ital. beeldhouwer,
geb. 28 Nov. 1806, leerling v. Thorwaldsen,
vervaardigde vele der nieuwere kunstgewrochten, zooals 't praalgraf v. Maria Christina te
Turijn, 't standbeeld v. Gioberti, v. Riberi en
v, Lagrange.
Albertrandy (JAN BAPTIST), Poolsch geschiedschr., geb. te Warschau 7 Dec. 1731,
overt in armoede, 10 Aug. 1808, is beroemd
door zijn„Jahrbiicher der remischen Republik” (2 dln, 2e dr. 1806); „Remische Alterthumer, aus Munzen erlautert" (3 dln. 1803),
en „Jahrbilcher des KOnigreichs Polen" (1768).
Albertus - daalder of Albertien is een
Nederl. zilveren munt, door Albert, aartshertog
v. Oostenrijk en heer ,der Spaansche Nederlanden, in 1618 uitgegeven en daarom aldus
genoemd; die eigenlijk 30 groschen gold, doch
op vele plaatsen acht a negen groschen opgeld
deed, en langs d. Oostzeekust, in d. Russische
zees den en in Koerland d. maatstaf was,
waarnaar gewisseld werd.
Alberus (zalt.smus) studeerde in 1521 te
Wittenberg in d. theologie en werd een ijverig
aanhanger en vriend v. Luther. HU werd
sehoolmeester en predikant to s. Ursel, omstr.
1525 te GOtzenhavn, in 1527 te Sprendlingen,
in 1542 to Staden, te Babenhausen en omstr.
1549 tb Maagdenburg. d. Oorzaak dezer herhaalde plaatsverandering was d. strengheid,
waarmede hij zich tegen alle misbruiken kantte.
In 1553 werd htj generaal-superintendent te
Neubrandenburg in Mecklenburg, maar overleed -reeds 5 Mei 1553. Hij was een der ge-
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leerdste en vernuftigste mannen v. zijn tijd,
een jjverig en onvermoeid strijder voor d.
kerkhervorming en d. nieuwe leer. Meest al
zijn schriften zijn polemisch.
Albi is d. hoofdst. v. 't Frans. dep. Tarn,
ligt op een heuvel a. d. riv. d. Tarn en a. twee
spoorwegen. Er is een aartsbisschoppelijk paleis, een standbeeld v. d. zeevaarder La Peyrouse, twee bruggen over d. Tarn, veel fabrieken en handel en 19 000 inw.
Albiet, Zie Feldspath.
Albigenzen zijn belijders v. dezelfde leer
in Frankrijk, als onder d. naam v. Waldenzen in
d. Alpenstreek bekend zijn. Zij woonden meest
in Languedoc en Provence, vooral in d. omtrek
v. Albi, Beziers, Carcasonne, Avignon en Narbonne. Zij hadden zich tegen 't eind der 12e
eeuw zeer uitgebreid, en telden d. graven Raimond VI v. Toulouse, Raimond v. Foix, Roger
v. Beziers en Gaston v. Beam onder hunne beschermers. Er waren reeds vroeg pogingen tot
hunne bekeering aangewend, maar toen een
edelman hunner partij d. inquisiteur en legaat
Pierre du Château-neuf in 1208 had omgebracht,
werd door paus Innocentius III een kruistocht
tegen hen gepredikt. 't Was echter d. aanvallers hoofdzakelijk om d. bezittingen der
bovengen. heeren te doen. Onder aanvoering
v. Simon d. Montfort en d. pauselijken legaat
Arnold rukte een leger v. 50 000 man tegen
hen op. Beziers word met storm ingenomen
en daarbij wel 60 000 menschen omgebracht
't Graafschap Toulouse werd a. Montfort toegekend, die echter bij d. belegering v. Toulouse in 1218 door een steenworp gedood werd.
In 1222 bracht d. Paus weder een leger v.
kruisvaarders op d. been, ondersteund door
kon. Lodewjjk VIII en IX. Na twintigjarigen
strijd en d. verwoesting der schoonste streken
v. Z.-Frankrijk kwam in 1229 met Raimond
VII een vrede tot stand. d. Bekeeringsvervolgingen werden nu echter verderfelijker omdat
vele vroegere beschermers der Albigenzen
hieraan deel namen. Deze bekeering geschiedde vooral door d. Inquisitie en d. orde
der Dominicanen. d. Albigenzen verlieten
meer en meer hunne woonsteden, en zochten
in d. Bergen en wouden v. Piemont een schuilplaats, waaraan naar 't gevoelen v. velen, d.
naam Waldenzen te danken is.
.Albin (ELEAZAR) was een Engelsch schilder uit d. 18e eeuw, die eenige plaatwerken
voor d. nat. hist. heeft uitgegeven, ni. „A
natural • history of English insects, with notes
and observations" (1724; dit werk heeft nog
slechts waarde om d. 100 daarin voorkomende
platen, die vrij goed zijn); ”Songbirds" (1737
and 1769); „Natural history of birds" (1738; Fr.
vent. 1750 in Den Haag) en „Natural history
of spiders" (1736).
Albinatus (.7us), alibi natus is d. toeeigening door d. overheid v. een deel der goederen
en nalatenschappen v. vreemdelingen. Zie hierover Aubaine (droit d'). Door art. 9 Alg. bep.
en art. 2, B. W. is dit recht bij ons vervallen
en door d. wet v. 7 Apr. 1869 (Stbl. 56) ztjn ook
d. artt. 884 en 957, B. W., die op dit recht betrekking hadden, afgeschaft.
Albino's zijn menschen met bleeke huid,
zijdeachtig wit haar en donkerroode oogappels.
d. Oogappel is steeds trillend, bijziend en kan
't sterke licht niet verdragen. d. Albino's zijn
slechts middelmatig v. gestalte en niet stark
men vindt ze onder alle rassen, maar 't meest
onder d. Negers. d. Oorzaak v. 't albinisme
(leucopathie) is nog niet opgehelderd. Blumenbach schrjjft het toe a. 't gemis v. Malpighiaansch slijm ; 't komt ook onder d. dieren voor;
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zoo is 't fret d'albino v. d. bunsing. Witte =wizen, konijnen, raven en olifanten zijn albino's.
Albinus (DEcimus cLopius), een Afrikaan,
klom in d. krijgsdienst tot landvoogd v. Brittannie. Na 't vermoorden v. Pertinax werd
hij door d. legioenen in Brittannie tot keizer
uitgeroepen. Alexander Severus behaalde echter in Gallie een volkomen overwinning op
hem, kreeg hem in handen, liet hem onthoofden
en in de RhOne werpen.
Albinus (BERNARD) was een beroemd geneesheer, die als hoogleer. te Leiden in 1721.
overl. Hij was te Dessau in 1653 geb. en studeerde te Leiden, waar hij in 1676 gepromoveerd is. Na een wetenschappelijke reis zette
hij zich te Dessau neder, van waar hij in 1681
als hoogleer. in d. geneesk. naar Frankfort a.
d. Oder beroepen werd. In 1697 werd hij door
Frederik III, keurvorst v. Brandenburg, tot
hofraad en lijfarts benoemd. Op herhaalden
aandrang der Staten v. Holland kreeg hij zijn
eervol ontslag en aanvaardde hij 't hoogleeraarschap te Leiden in 1702.
Albinus (BERNARD SIEGFRIED), zoon v. Bernard Albinus, was een beroemd ontleedk.,
geb. te Frankfort a. d. Oder in 1697. Hij studeerde te Leiden en te Parijs. In 1721 werd
hij tot hoogleer. in d. ontleed- en heelkunde
to Leiden benoemd. Hij overl. in 1770. Met hem
begint een nieuw tijdperk in d. ontleedk. v.
d. mensch. Zijn menigvuldige werken getuigen
v. zip uitgebreide kennis en v. zijn nauwkeurige waarneming. Vooral zip d. platen,
meestal door Joh. Wandelaar (zie Wandelaar)
vervaardigd, waaraan Albinus f 24 000 ten
koste gelegd had, uitmuntend. Zijn voorn.
werken zijn : „Historia musculorum hominis"
(1734); „Icones ossium foetus; accedit osteo
genesis brevis historia" (1737); Tabulae sceleti
et musculorum corporis humani" (1747); „Tabulae VII uteri mulieris gravidae, cum jam
parturiret, mortuae" (1748); „Tabularum uteri
mulieris gravidae appendix'' (1761); Tabulae
ossium humanorum" (1753 ); Tabula oasis chyliferi cum versa azyga, arteriis intercostalibus
aliisque vicinis partibus" (1757), alle to Leiden
uitgeg. Zie over hem A. v. d. Boon Cz., „Gesch.
der ontdekkingen in d. ontleedk. v. d. mensch,
gedaan in d. Noordelijke Nederlanden" (1851).
Zijn broeder CHRISTIAAN BERNARD was tot 1752
hoogleeraar to Utrecht, en zijn broeder FREDERIR BERNARD insgeltjks te Leiden.
Albion of Brittannia major heette bij d.
Romeinen 't tegenw. Engeland en Schotland,
in onderscheiding v. Brittannia minor, 't
tegenw. Ierland. Sprengel houdt d. naam
Albion voor een oorspr. Gallische benaming,
en voor eenerlei met Alban of Albain, zooals
tegenw. 't Schotsch Hoogland, in d. spraak
der Hooglanders, genoemd wordt, en oordeelt
dat dit woord 't meervoud v. aly of aily is,
dat een rotsachtig gebergte beteekent, omdat
zich d. Eng. kust a. Frankrijks zijde als een
keten v. rotsen vertoont.
Alblasserwaard is 't land tuss. d. Merwe,
d. Lek en 't land v. Arkel, 23 304 H. A. groot,
meest tot weiland en hennepteelt dienende.
d. Naam komt v. d. vliet Alblas, meer Oostwaarts d. Graafstroom genoemd, een oudtijds
gegraven vaart die, na d. Waard in d. length
to hebben bespoeld, bij Alblasserdam in d.
Merwe valt. Deze waard, die 1,70 M. onder
A. P. ligt, heeft in 1709, 1726, 1740 en 1744 veel
door overstroomingen geleden; doch inzonderheid in Febr. 1809, toen d. geheele Waard
onderliep, en 't geheele jaar niet weder volkomen droog werd. In d. Alblasserwaard is
slechts d. kleine stad Nieuwpoort.

stichter v. 't Longobardische rijk in Italie; hij
was d. zoon v. Audoin, wien keizer Justinianus een verblijf voor zijn yolk in Pannonie
schonk. Alboin onderscheidde zich reeds vroeg
in krijgstochten tegen d. Gepiden. Nadat hij
in 567 d. troon bestegen had, verstoorde hij,
met hulp der Avaren, hun rijk, versloeg hun
koning Kunimund, en huwde diens dochter
Rosamunde. Uitgelokt door d. verzwakten toestand v. 't Exarchaat, of zoo als sommigen
meenen, door Narses, veldheer v. Justinianus
opgestookt, trok Alboin in 568 a. 't hoofd
eener menigte Sarmaten, Boelgaren, Gepiden,
Beieren en Saksers over d. Julische Alpen,
onderwierp 't grootste deel v. Italie, koos Pavia
tot hoofdstad en stelde d. veroverde landen
onder 36 hertogen, die zijn leenmannen werden. Zoo stichtte Alboin 't Longobardische
rijk, waarover hij ruim zes jaar heerschte. Hij
was vol wreedheid, overmoed en wilden hartstocht. Rosamunde werd door hem genoodzaakt
uit d. schedel haars verslagen vaders te drinken; zij zwoer zijn verderf en liet hem vermoorden (574).
Alboni (MARIETTA), beroemde zangeres,
werd in 1823 geb. te Cesena in Romagna, en
werd te Bologna opgeleid door Mad. Bertolotti en door Rossini. Op twintigjarigen leeftijd
werd zij in d. schouwburg della Scala to
Milaan met uitbundigen bijval ontvangen, en
sedert deed zij met d. impressario MORELLI
kunstreizen door Europa en Amerika, die op
triomftochten geleken. Zij bezat een ongemeen
zuivere, welluidende, buigzame mezzo-sopraanstem. In 1854 huwde zij met graaf Pepoli, en
trad na diens dood in 1866 niet meer op.
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Alboin was koning der Longobarden en

was

een oorlogzuchtig prelaat, geb. to Cuenca, uit
d. kon. fam. v. Leon en Arragon. Op jeugdigen leeftijd was hij door Alphonsus XI tot
aartsbisschop v. Toledo verheven, en toen d.
jeugdige aartsbisschop Alphonsus in 't gevecht 't leven gored had, sloeg deze hem na
d. slag bij Tarifa tot ridder en vertrouwde hij
in 1343 hem d. belegering v. Algesiras toe.
Albornos genoot niet dezelfde gunst bij Pedro
d. Wreede, die zich v. zijn lastige censuur
wenschte to ontslaan. d. Prelaat vluchtte naar
Avignon, waar pans Clemens VI hem zitting in
zijn raced gaf en tot kardinaal verhief. Innocentius VI benoemde hem tot legaat in Italie
en droeg hem op, d. weerspannige Staten a.
d. Pauselijken zetel te onderwerpen (1353).
Deze opdracht volbracht hij ; 'tgeen hij door
d. wapenen niet kon erlangen, verkreeg hij
door d. ban. Hij versloeg d. machtigen condottier° Malatesta de Rimini ; binnen drie jaar
was alles onder d. Pauselijke heerschappij temggebracht en hem werd 't gouvernement
der Romeinsche staten toevertrouwd. Onder
zijn beheer namen deze in bloei en welvaart
toe, en pans Urbanus V kon to Rome 't gezag
weer aanvaarden. ALBORNOS stierf 24 Aug.
1376 to Viterbo.
Albrecht I v. Oostenrijk werd in 1248 geb.
43n was d. zoon v. Rudolf v. Habsburg, die
kort vOOr zijn dood beproefde hem ten troon
to verhe-ffen; doch d. keurvorsten verschoven
d. keus v. een Roomsch koning. Na d. dood
v. Rudolf stonden d. erfstaten, Oostenrijk en
Btiermarken, tegen Albrecht op, maar hij onderdrukte ze door geweld, en maakte zich, zonder d. beslissing v. d. Rijksdag of to wachten,
v. d. rijks-sieraden meester; doch d. keurvorsten kozen Adolf v. Nassau tot keizer. Albrecht gaf wel d. rijks-sieraden over, en deed
d. verkozen Keiser d. eed v. getrouwheid;

maar toen Adolf gedurende een zesjarige regeering 't vertrouwen der rijksvorsten verloren had, wist Albrecht to bewerken, dat
Adolf in 1298 door d. Rijksdag afgezet, on
hij in zijn plaats tot keizer verkozen werd.
d. Beide mededingers trokken tegen elkander
te veld, Adolf sneuvelde en Albrecht werd
nog in 1298 gekroond; hij hield zijn eersten
rijksdag to Neurenberg. Paus Bonifacius VIII
betwistte echter a. d. keurvorsten 't recht ter
verkiezing v. een keizer on verklaarde, dat
d. Paus boven keizer on koning stond.Daarom
verbond Albrecht zich met kon. Filips d.
Schoone v. Frankrijk, verzekerde zich v. d.
onzijdigheid v. Saksen on Brandenburg, en
dwong, door een onverwachten inval in 't
keurvorstendom Mainz, d. aartsbisschop-keurvorst zijn verbond met d. Paus to broken, en
zich d. volgende vijf jaar met hem te verbinden. Bonifacius trad nu in onderhandeling
met Albrecht, die zijn verbond met Filips
verbrak, on erkende, dat 't Westersche keizerrijk een leen der pausen a. d. keizer was,
en d. keurvorsten 't recht tot verkiezing a.
d. Paus ontleenden. Bonifacius sprak daarop
d. ban uit tegen Filips, verklaarde hem vervallen v. d. Franschen troon en schonk dien
a. Albrecht. In een reeks v. oorlogen was deze
heerschzuchtige worst gewikkeld • hij streed tegen Holland, Zeeland, Friesland, Hongarije, Bohemen, Thuringen, d. Zwitsers on zijn jongeren
brooder Johan, wiens eischen op Zwaben met
trotschheid afgewezen werden, waarvan 't gevolg was, dat er een samenzwering tegen
Albrecht ontstond, waardoor hij 1 Mei 1308
vermoord werd. Zijn dochter, Agnes v. Oostenrijk, nam schrikkelijk wraak over haars
vaders dood.
Albrecht II v. Oostenrijk, uit 't huis v.
Habsburg, geb. 1397, was gehuwd met Elizabeth, erfdochter v. keizer Sigismund, waardoor hij Moravia on 't recht v. opvolging in
Bohemen on Hongarije verkreeg. In 1438 werd
hij tot keizer verkozen; hij deed veal v. zich
verwachten door zijn edel karakter on wetenschappelijken geest, maar hij stierf reeds op
27 Oct. 1439 op een tocht naar Hongarije,
waar hij tegen een inval der Turken door
George v. Servie to hulp was geroepen. Sedert
Albrecht II zijn d. Duitsche keizers tot 1740
steeds uit 't Habsburgsche huis gekozen.
Albrecht van Beieren, Zie Aalbrecht
van Beieren.
Albrecht III, d. Kloekmoedige, hertog v.
Saksen, jongere zoon v. d. keurvorst v. Saksen,
geb. in 1443, was een der bekwaamste legerhoofden v. keizer Maximiliaan, dien hij trouw,
maar met toepassing v. 't wreede oorlogsrecht
dier tijden diende. Hij streed reeds onder Frederik III tegen Karel d. Stoute on ter bevrijding v. Maximiliaan tegen d. Vlamingen. Hij
dempte 't oproer v. 't Kaas- on Broodvolk in
1490. d. Keizer benoemde hem tot stadhouder
der Nederlanden on tot erfpotestaat v. Friesland (1498). Om dat gewest a. zijn gezag to
onderwerpen, maakte hij gebruik v. d. verdeeldheid tuns. d. Schieringers en Vetkoopers
on v. vreeselijke strafoefeningen. Hij stierf 12
Sept. 1500 to Emden, in ons Vaderland een
kwaden naam nalatende door zijn wreedheid
on ontzaggelijke geldafpersingen, die hem
echter niet verrijkten, maar tot betaling zjjner
onverzadelijke soldaten dienden. Hjj was d.
stamvader v. 't thans regeerende Saksische
koningshuis, dat naar hem d. Albertinische
tilde wordt genoemd, in tegenstelling v. d.
Ernestinische iinie (zie dat art.) die Albrechts

broader
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tot stamvader heeft. Ter ge-
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dachtenis a. hertog Albrecht is op 31 Dec.
1850 d. Albrechtsorde ingesteld.
Albrecht markgraaf v. Brandenburg, met
d. bjjnaam de Beer, was d. grondlegger v. 't
Brandenburgsche huis. Hij was geb. in 1106
te Ballenstadt en overl. daar in 1170. Hij werd
door zijn bloedverwant Lotharius v. Saksen,
.die tot keizer verkozen was, tot markgraaf
v. d. Lausitz verheven. Hij vergezelde d. Keizer
op zijne tochten, voerde een reeks v. oorlogen,
versloeg herhaaldelijk d. Wenden, deed zich
met hun veroverd land erfelijk beleenen, verlegde zijn zetel naar Brandenburg, en nam
in 1144 d. titel aan v. markgraaf v. Brandenburg. Hij lokte Duitsche kolonisten naar d.
-ontvolkte landen v. zijn nieuw gebied.
Albrecht, d. laatste grootmeester der
Duitsche orde en eerste hertog in Pruisen,
werd geb. in 1490. Te Neurenburg, waar hij
in 1521 d. rijksdag bijwoonde, hoorde hij d.
Luthersche leeraar OSIANDER, en werd door
diens rede bewogen in zijne staten d. Hervormde leer in te voeren en Pruisen tot een
wereldlijk hertogdom te vervormen. Hij deed
veel voor 't onderwijs in zijn gebied, begunstigde d. uitg. v. schoolboeken, stichtte in
alle steden scholen en in 1544 te Koningsbergen d. universiteit, waar OSIANDER in 1549
hoogl. werd. Hij overleed 20 Maart 1568 te
midden v. jammerlijke geloofstwisten, die zijn
gezag verlamden en zijn pogingen verijdelden.
Albrecht van Pruisen (Prins), d. echtgenoot v. prinses MARIANNE der Nederlanden,
dochter v. kon. Willem I, heette ALBRECHT
FRIEDRICH HEINRICH, was d. derde zoon V.
kon. Friedrich Wilhelm III v. Pruisen en geb.
4 Oct. 1809. Hij streed, in hoogen rang b. d.
kavallerie, in 1866 te Koniggratz en in 1870
bij Worth, Sedan en a. d. Loire. Zijn huwelijk
met prinses Marianne, in 1830- gesloten, werd
in 1849 door echtscheiding ontbonden, waarna
hij in 1853 een morganatisch huwelijk aanging
met Rosalie, gravin v. Hohenau. Hij overleed
14 Oct. 1872.
Albrechtsberger (JOHANN GEORG), Duitsch
componist, werd in 1736 gob., leerde 't accompagnement en d. compositie bij d. hof-organist
Mann, en werd in 1772 hof-or anist en lid v.
d. muziek-academie to Weenen, in 1793 kapelmeester in d. s. Stephanuskerk, en in 1798 lid
van d. academie der muziek to Stockholm. Hij
was eon uitmuntende contrapunctist. Onder
zijn talrijke leerlingen was ook Beethoven.
Zijn compositift, 244 in getal en bewaard in
't archief V. vorst ESTERHA.ZY GALANTHAR en
zijn onderwijs in 't componeeren (Leipzig,1790,
Se dr. 1821) werden hoog gewaardeerd. Hij
stierf 7 Mei 1809.
Albrechtsburg (d.) bij Meiszen, op een
hooge rots a. d. Elbe, is een der schoonste
gedenkstukken v. oude Duitsche bouwkunst,
in 1471 op last v. hertog Ernst gebouwd, v.
1700 tot 1860 als porseleinfabriek gebruikt,
maar sedert geheel in d. ouden stij1 gerestaureerd.
Albret
hertogdom en huis v.) heeft zijn
oorsprong v. d. burg Lebret of Labrit in Gascogne. Volgens eenigen stamden d. Albrets
T. d. koningen v. Navarre; eon geschreven
kroniek uit d. 15e eeuw noemt als stamvader
een graaf v. Bigorre, wiens kleinzoon, Ximenes, diensten a. Karel d. Groote bewees, on
daarvoor een vermeerdering v. grondgebied
ontving; d. kleinzoon v. dozen, Garcias Ramire, tijdgenoot v. Robert d. Sterke, dien hij
hulp bewees, was volgens een oude kroniek,
-

-

-

-

moult preiix et hardi chevalier et mena aux
Sarasins dure et forte guerre. Met Amanien I,

ALB.

die in 1060 stierf, noemt met meer zekerheid
d. lijst der heeren v. Albret een aanvang. Hun
naam komt op menige bladzijde der geschiedenis v. Frankrijk voor. In d. 14e eeuw verwerft Bernard-Ezi II v. Filips v. Valois brieven, waarbij 't hem en zijn baronnen geoorloofd was, volgens oude gebruiken, elk. to
beoorlogen, na elk. to voren te hebben uitgedaagd, uitgenomen wanneer zij d. Koning
moesten dienen. Zijn zoon Arnaud Amanien
was, gelijk alle Gasconsche edelen, a. d.
Engelschen onderworpen, ofschoon Franschgezind ; d. Prins v. Wales vroeg hem, hoeveel
strijders hij to zijnen dienste kon stellen, en
hij antwoordde : „Sire, si je voulais prier tous

feaulx, j'aurais bien mille lances et toute ma
terre garde'e," 'tgeen een denkbeeld geeft v. d.

macht der Sires d'Albret. Koning Karel v.
Frankrijk gaf Margareta v. Bourbon a. d. Sire
d'Albret ten huwelijk en schonk hem 't graafschap Dreux. Karel I d'Albret werd connetable, en had 't bevel over d. voorhoede to
Azincourt, maar zijn onbezonnen dapperheid
was oorzaak v. d. nederlaag der Franschen
en v. zijn dood. Alain d'Albret, d. Groote
genoemd, wegens zijn rijkdommen, maakte
aanspraak op Bretagne door zijn huwelijk
met Francoise, dochter v. Jan v. Blois, graaf
v. Penthievre. Zijn zoon Jan. die voor hem
stierf, huwde Catharina de Foix on vermeerderde zijn goederen met d. aanzienlijke bezittingen v. dit huis, waaronder d. kroon v.
Navarre. Hendrik I, zoon v. Jan, regeerde
over Navarre en huwde Margareta d. Valois,
zuster v. Frans I, die in 1550 d. heerlijkheid
Albret tot een hertogdom verhief. Hendrik
stierf in 1552, liet slechts een dochter na,
Jeanne d'Albret, die door haar huwelijk met
Antoine d. Bourbon hare landen en d. kroon
v. Navarre overbracht in een zijlinie v. 't
huis v. Capet, want Antoine d. Bourbon was
een rechtstreeksche afstammeling in d. mannelijke lijn v. d. zesden zoon v. Lodewijk IX
(d. Heilige). d. Zoon v. Jeanne d'Albret en
Antoine d. Bourbon was later koning Hendrik IV. Doze vorst weigerde eerst zijn domeinen met 't koninklijk huis te vereenigen,
en d. koninklijke brieven, die doze afscheiding
bevestigden, werden door at d. parlementen,
uitgenomen dat v. Parijs, geregistroerd. 't
Hertogdom werd in 1652 door Lodewijk XIV
a. d. hertog v. Bouillon gegeven, in ruil tegen
d. vorstendommen Sedan en Raucourt. 't
Grootste deel der bezittingen v. d'Albret werd
echter met 't domein der kroon vereenigd.
Albucases (Khalief EBN ABBAS ABOEL KASAN) werd in Zahara bij Cordova geb., en stierf
daar in 1122. In d. gesch. der alchemie komt
hij voor onder d. naam v. Albucases of Alzaharavius ; hij was d. eerste, die d. destillatie
bij d. bereiding v. geneesmiddelen aanwendde,
beschreef en daardoor welriekende wateren
leerde maken ; ook werd door hem d. bereiding
v. wijngeest, door overhaling v. wijn, meer
bekend.
Albufeira is een strandmeer in Span,je,
bezuiden d. stad Valencia. 't Is 22 KM. lang,
gemiddeld 6 KM. breed, en is slechts door
een smalle strook land v. d. zee gescheiden.
Album, v. 't Lat. albus (wit), zooveel als
't witte boek, is een verzameling v. onbeschreven bladen met d. bedoeling om daarin bijdragon op to nemen. Reeds d. Romeinen
kenden een album praetoris, een boek, waarin
d. praetoriale edicten werden vergaderd, en
sinds lang bestaat 't gebruik, dat men een
album houdt, waarin men familie, vrienden
en bekenden verzoekt sets te plaatsen, dat a.
-

-

-
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hen doet denken. Poezie-albums zijn opzettelt* bestemd om gedichten, photographiealbums om portretten to verzamelen, en a.
personen, die men hulde wil bewijzen, wordt
vaak een album met kunstgewrochten aangeboden.
Albumine of eiwitstof is een bestanddeel v. vele dierlijke en plantaardige lichamen.
't Wit der 'vogeleieren bestaat er voor een
groot deel tit en 't is een hoofdbestanddeel
v. d. bloedwei. Vloeibaar albumine is zonder
kleur, geur of smaak ; wordt ze a. een warmte
v. 76. C. (volg. Chevreuil of 94. C. (volg. Dumas)
blootgesteld, dan stolt ze tot een witte, ondoorzichtige massa, die dezelfde scheik. eigenschappen bezit als d. fibrine (zie dat woord)
of vezelstof. d. Albumine v. d. bloedwei bestaat uit 53,32 pct. koolstof, 7,29 pct. waterstof, 15,70 pct. stikstof en 23,69 pct. zuurstof;
d. samenstelling v. planters-eiwit komt daarmede nagenoeg overeen. Wij1 in 't dierlijk
lichaam 't blood, d. melk, 't vleeschsap, d.
hersenen en zenuwen voor een good deel uit
eiwit bestaan, worden d. spijzen, die veel
eiwit bevatten, als zeer voedend beschouwd;
in dit opzicht hebben boonen, tarwe en rogge
een hooge voedingswaarde. 't Klaren v. d.
wijn berust op 't feit, dat d. looistof en
alkohol, in d. wijn vervat, 't eiwit doers
stollen, dat dan, alle troebelheid meevoerend,
naar d. bodem zinkt.
Albuminurie is een ziekte-verschijnsel,
bestaande in d. aanwezigheid v. opgelost
eiwit in d. urine. 't Is een kenmerk v. d.
Brightsche nierziekte, maar komt ook voor
bij tusschenpoozende koorts en bij zulke
stoornissen in d. bloedsomloop, dat d. onderbuiksvaten to veel blood bevatten.
Albuquerque (ALFONSO d'), d. grondlegger
der Portugeesche heerschappij in Oost-Indict,
bijgen. d. Groote, word in 1463 to Lissabon
geb. d. Portugeezen begonnen zich na d. gelukkige tochten v. Diaz, Vasco d. Gama on
Cabral, op d. kust v. Malabar to vestigen,
maar ondervonden daar hevigen tegenstand
v. d. Arabieren. In 1505 verscheen Albuquerque
voor 't eerst op d. kust v. Malabar, bevestigde
Cochin en strafte d. zamorin of worst v. dat
deel v. India. In 1507 kwam hij als onderkoning on veroverde 't eil. Ormus a. d. ingang
v. d. Perzischen zeeboezem. Met 7 schepen en
500 man sloeg hij een vloot v. 400 vaartuigen
en wel 30 000 krUgers. In 1510 veroverde hij
Calicoet en Goa, dat hij tot 't hoofdpunt der
Portugeesche macht in Azle maakte. In 1511
veroverde hij Malakka, met een a. 't wonderbare grenzende stoutheid. d. Koningen v. Pegu
en Siam in Achter-Indic, getroften door d.
grootheid zijner bedrijven, zochten zijn vriendschap. Hij zond een vloot naar d. Molukken
en onderwierp daze eil. en d. kusten v. Ceylon
a. d. heerschappij v. Portugal. Hiema vernielde hij eon Arabische vloot to Aden, a. d.
ingang v. d. Roode zee. In 1514 onderwierp
hij 't oil. Ormus ten tweeden male, zoodat d.
roam zijns naams tot in Perzie doordrong,
en sjah Ismael hem gezanten en geschenken
zond. Toen echter Ismael d. veroveraar v.
't. Oosten, die onder d. vermoeienissen btjna
bezweken was, list weten, dat hij bij zijn
terugkomst to Goa een opvolger uit Portugal
zou vinden, maar dat Ismael hem zou blistaan,
indien hij zich onafhankelijk Wilde waken,
verwierp hij dat aanbod met verontwaardiging.
Hij kwam, reeds stervend, to Goa, beval Ain
eenigen zoon in d. gunst des Konings v.
Portugal, en stierf 16 Sept. 1515, aan boord v.
zijn schip. Hij is d. buitengewoonste, held-
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haftigste en meest ondernemende man geweest, die Portugal in die verre gewesten
heeft gediend. Zijn daden zijn beschreven in:
„Tres primoiras decades da Asia dos feitos,
quo os Portuguezes sizeram por Joao de
Barros" (Lisboa, 1628) ; Castanheda, „Hist. de
discobrimento e. conquista da India per los
Portuguezes" (Coimbra, 1552); „Commentarios
do grande Alfonso d'Albuquerque, capita°
general da India, collegidos por sou filho
Alfonso d'Albuquerque" (Lisboa, 1557).
Albuquerque, een stad met 5000 inw., ligt
a. d. linkeroever v. d. Rio Grande del Norte
in 't N.-Amer. territorie Nieuw-Mexico in een
vruchtbare streek a. d. verbindingswegen v.
d. Oostelijke Vereen. Staten met Z.-California.
Ten W. dozer stad is in 't oord Zujii een door
d. Roodhuiden als heilig on weldadig geachte
bron, die door oude steenstapelingen en door
versch. belangwekkende overblijfselen v. oudIndiaansche kunst omringd is.
Alcaeus, een beroemd lierdichter, to Mytilone op 't oil. Lesbos geb., bloeide omstr. 600
V. Chr. Hij beminde on bezong d. dichteres
Sappho. d. Weinige overblijfselen zijner gedichten zijn door Jani verzameld; men vindt
ze ook in d. „Analecten" v. Brunck en in d.
v Anthologie" v. Jacob; doch d. baste uitgaaf
is n Alcaei Mytilenaei reliquiae collegit et annotations instruxit Aug. Matthias'' (Leipzig. 1827).
Alcaeus, die in 't Dorisch dialect schreef, is
d. uitvinder v. d. Alcaeische strophe.
Alcala de Henarez, oudtijds Compluturn, is een Spaansche stad a. d. Henarez, in
't koninkrijk Nieuw-Castilie, prov. Madrid, met,
9000 inw. (in d. 16e eeuw 60 000) en een hoogeschool, door d. kardinaal Ximenes in 1499 gesticht. Beroemd is d. veeltalige bijbel („Biblia
polyglotta"), hier gedrukt. Men vindt er looierijen en kruitmolens. Waarschijnlijk is Cervantes hier geb.
Alcalde is in Spanje, wat wij vrederechter
zouden noemen, maar hij is tevens voorzitter
v. d. ayunta miento (gemeenteraad), wordt door
d. ingezetenen voor een jaar gekozen en door
d. regeering bevestigd.
Alcali, Zie
Alcamenes, beeldhouwer to Athena, was
eon leerling v. Phidias, wien hij bijna evenaarde; hij leefde ongeveer 400 j. V. Chr. Door
hem zijn o. a. gebeeldhouwd een Venus Aphrodite, een Juno, een Vulcanus on d. fries v. d.
tempel v. d. Olympischen Jupiter
Alcamo is een stad in 't N. -W. v. 't ell.
SiciliiVt a. d. wog v. Palermo n. Trapani, met
38 000 mw.
Alcan (hticHEL), geb. 24 Mei 1811 to Donnelay in 't dep. Meurthe en overl. 26 Jan. 1877„
een werktuigkundige, die zich v. workman
tot hoogleer. a. d. Ecole centrale des arts et,
manufactures heeft opgewerkt, en zich vooral
door zijn schriften over d. weverij verdienstelijk heeft gemaakt. Hij schreef o. a.: „Trait&
complet de la filature de coton" (2e dr. 1875);
Traite du travail de la lain cordee et de
draperie" (1863); Trait() Bur le travail des
laines peignees" (1873).
Alcantara (Arab. = d. brug) is een door
d. Mooren aangelegde Spaansche stad, in
prov. Estramadura, op eon rots a. d. Taag,
waarover een brug v. 225 M. lengte door d..
Rom. gebouwd is, die in 't midden een fraaien
triumfboog heeft, ter eere v. Trajanus opgericht. Er zUn omstr. 3000 inw., 2 kerken, 5.
kloosters en veel handel in van. d. Beroemde
ridderorde v. Alcantara, een der drie oudegeestelijke orden v. Spanje, wordt naar doze
stad genoemd.
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Al cantara-Chaves (PEDRO CARLOS D'),
geb. to Lissabon in 1829 schreef tooneelstukken, die in zijn vaderland, Portugal, veel bijval
vinden, o. a. 't drama • , Culpa e perdao" (Schuld
en vergiffenis) en d. blijspelen „Visinha Marguerita" (Buurvrouw Margareta) en „Poeta
casado" (Een gehuwd dichter).
Alcarazza's zijn kruiken met nauwen
hals en wijden buik, die voornamelijk in Spanje
uit gebrand leem vervaardigd en wegens hare
poreusheid gebruikt worden, om drinkwater
en wijn af to koelen. d. In deze kruiken gegoten vloeistof dringt voor een deel door d.
poreusen wand, bevochtigt d. buitenvlakte en
verdampt spoedig, waardoor een aanmerkelijke daling v. d. warmtegraad v. d. kruik en
v. 't daarin zijnde vocht ontstaat. Zulke poreuse kruiken worden ook in d. Levant, China,
Perzie, Syrie, Egypte en N.-Afrika tot of koeling v. dranken gebezigd. d. Alcarazzas zijn
waarschijnlijk door d. Mooren naar Spanje en
door d. Spanjaarden in hunne Amerikaansche
volkplantingen ingevoerd.
Alcasar (BALTHASAR D') was een Spaansch
puntdichter uit d. 16e eeuw, gob. to Se -villa, en
gest. to Ronda in hoogen ouderdom. Cervantes
en Cueva roemen hem in hunne werken. Zijn
puntdichten, uitmuntend door zoetvloeiendheid, gemakkelijkheid en fljnheid, zijn door
Espinosa verzameld in d. „Flores de poetas
illustres".
Alcasar (LUDOVICO D'), in 1554 to Sevilla
geb., trad in weerwil v. d. tegenstand zijner
familie, die zeer rijk was, in 1569 in d. orde
der JezuiSten. Na d. wijsbegeerte onderwezen
to hebben, gaf hij gedurende twintig jaar to
Cordova en to Sevilla onderricht in d. godgeleerdheid. Vooral trachtte d. Openbaringen v. Johannes to doorgronden; 't werk, dat
hij na twintig jaar studie over dit bijbelboek
in 't licht gal; is een der bests, dat d. R. K.
kerk hierover bezit, heet „Vestigatio arcani
sensus in Apocalypsi", en is meermalen herdrukt. Men zegt, dat Grotius er vele denkbeelden uit geput heeft. d. Schrijver meent,
dat d. Apocalypse tot 't 20e hoofdstuk is vervuld. Na zijn dood verscheen 't tweeds deel:
In eas Veteris Testamenti partes quas respicit Apocalypsis, nempe cantica Canticorum,
Psalmos complures, multa Danielis aliorumque
librorum capita, libri V." Achter 't eerste deel
is eon appendix „De sacris ponderibus et mensuris," on achter 't tweeds „De malis Medicis".
Alcasar stierf to Sevilla, 16 Juni 1613. Heidegger heeft eenige zijner hypothesen over d.
Openbaring wederlegd in „Mysteriura Babylonia magnae" (Leiden, 1687).
Alceste, dochter v. Pelias, was d. gemalin
v. Admetus, kon. v. ThessaliO. Daze werd ziek,
en kon, naar d. uitspraak v. 't orakel, alleen
in leven blijven, als iemand zich vrijwillig
voor hem opofferde. ALCESTE wijdde zich heimelijk a. d. goden, werd krank, stierf en Admetus herstelde. Na haar overlijden bezocht
hij Hercules, die door banden v. gastvrijheid
a. hem verbonden was, en hem aanstonds
beloofde zijn Bade uit d. Orcus terug to zullen
halen. Hercules hield woord, vatte d. Dood
met sterke armen, en hield hem zoo lang vast,
tot hij Alceste wedergaf. Onder d. Grieken
heeft Euripides, en onder d. Duitschers Wieland en Paul Thiemig dit onderwerp bezongen. d. Alceste v. den laatsten is 't eerste
zangspel, dat (in d. Paaschmis v. 1693) to
Leipzig gespeeld werd. Alceste is ook d. naam
v. d. 124e asteroids.
Alchemie (Alchymia) is een naam, die 't
eerst door d. Arabieren of d. hen volgende
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natuuronderzoekers, d. zoogen. Arabisten, is
gevormd uit 't Arab. lidw. al en 't woord
chemie, dat reeds bij Zosimus v. Pannopolis
in 't begin v. d. 5e eeuw na Chr. voorkomt.
Oorspronkelijk hadden d. woorden alchemie
en chemie dezelfde beteekenis, d. naam v. d.
geheimzinnige kunst, die ten doel had d. verandering v. onedele metalen (tin, lood, kwik)
in edele (zilver en goud) en d. opsporing v.
een algemeen geneesmiddel (medicamentum
universale), dat tegen alle ziekten behoeden,.
d. jeugd bewaren en 't leven verlengen kon.
Na d. 17e eeuw, toen men d. door verwantschap teweeggebrachte eigenschappen der
lichamen uit een meer wetenschappelijk oogpunt begon to beschouwen, werd 't woord
chemie meer in d. beteekenis v. scheikunde
opgevat, en d. naam Alchemie op d. denkbeeldig hoogere wetenschap toegepast. Tegenwoordig is alchemist een spotnaam, zoodat er
een verwisseling v. beteekenis heeft plaats
gehad, want d. Alchemisten bedoelden daarmede dat hunne kunst een chemie bij uitnemendheid was. d. Alchemie, in 't algemeen
goudmakerskunst (af komstig v. 't woord
zevaonoia reeds in 615 in gebruik) ook wel d.
heilige, d. goddelijke (v. 't &pa of 0 Elq zexvii
der Byzantijnen) d. hermetische of spagyrische (oorspronkelijk v. aluietv en leyeleetv)
kunst geheeten, moat worden beschouwd als
wegbereider der chemie. d. Alchemisten onderscheidden zich in drie klassen : wie 't geheim
der meta,alverandering volkomen kenden, dus
d. meesters in d. goudmakerskunst, heetten
adepten; wie daarvan nog niet d. volkomen
kennis bezaten, noemde men wjzen of sophi;
en wie naar d. kennis der geheime kunst
streefden, droegen d. naam v. philosqphen. d.
Alchemisten beweerden, dat Hermes Trismegistus of Thot d. grondvester der alchemie
was. Reeds in d. eerste eeuw onzer tijdrekening vindt men sporen der alchemie. Suidas,
eon Byzantijnsch schrijver uit d. lie eeuw,
verhaalt in zijn lexicon, in 't art. xibueice
dat keizer Diocletianus, na zijn overwinning
op d. oproerige Egyptenaars (in 296), hunne
boeken over d. chemie v. 't goud on zilver had
laten verbranden, opdat zij niet to rijk zouden
worden en daardoor tot een nieuw oproer bekwaam. 't Is zeker, dat d. in Egypte wonende
Grieken reeds vOOr d. invallen der Arabieren
naar 't goudmaken streefden. Hiervan kan men
d. bewijzen vinden in d. alchemistische schriften, die voor 't meerendeel in d. 5e en 6e eeuw
in Alexandri6 zijn uitgegeven, en nog in onze
bibliotheken worden aangetroffen.
d. Alchemie ging v. d. Grieken over op d.
Arabieren. d. Eerste scheik. schrijvers v. dit
yolk spreken nog weinig over d. hermetische
kunst. Dsjafar of Geber (in d. 9e eeuw to
Sevilla), d. oudste on beroemdste v. hen, bezat
meer wezenlijke kennis dan d. gezaraenlijke
scheikundigen in d. zes daarop volgende
eeuwen; hij geloofde bijv. niet dat iemand
ooit goud gemaakt had, maar wel a. d. mogelijkheid v. een metaalverandering en leerde
d. samenstelling der metalen uit drie elementen. d. Alchemie is langs twee wegen naar
't Christelijk Europa overgebracht: door d.
Arabieren in Spanje en door uit d. Levant
gevluchte Grieken. Zoo komen in West-Europa
reeds in d. 96 en 10e eeuw sporen v. goudmakerskunst voor. Daze is echter eerst duideli,jk in Europa waar to nemen in d. 13e eeuw.
an dien tijd af heeft zij zich voortdurend
meer uitgebreid tot in d. 15e, 16e en 170 eeuw.
In dit ttjdperk werd d. alchemie daarenboven
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vergezeld door theosophie, kabbala, chiromantie, necromantic), astrologie en magie, kortom
-door allerlei dwaasheden en bedriegerijen.
't Getal alchemisten, die door geheimzinnige
en veel belovende geschriften 't lichtgeloovig
publiek bedrogen, werd daarenboven vermeerderd door een klasse v. oplichters, d. reizende
alchemisten, die geldzuchtige dwazen met
chitterende beloften tot kostbare alchemistische proeven verleidden en zich alleen ten
koste der to gronde gerichten verrijkten. Zoo
werd d. goudmakerskunst een landplaag; zij
bezocht alle standen, v. d. boer tot d. koning.
Er is zelfs geen wetenschap, die zich zoo veelvuldig op d. belangstelling v. gekroonde hoofden heeft mogen beroemen, als d. alchemie.
Koning Eduard III begunstigde d. goudmaker Raimundus Lullius, die volgens 't verhaal
-50 000 pond kwik voor d. Koning in goud
veranderde; Hendrik VI, kon. v. Engeland,
gaf sinds 1440 patenten op 't goudmaken;
Rudolf II, keizer v. Duitschland, richtte
omstr. 1600 in zijn slot to Praag een geheel
-alchemistische academie op; August I, keurvorst v. Saksen, werkte, evenals zijn gemalin
Anna, zelf a. 't zoeken v. d. steen der wijzen,
en had v. 1575 t. 1586 d. alchemisten Beuther
en Schwertzer in zijn dienst; Frederik, hertog
v. Wurtemberg (gest. in 1608) verbruikte d.
inkomsten v. zijn Staat a. alchemistische
proeven; kon. Christiaan IV benoemde in
1647 d. muntmeester Caspar Harbach tot zijn
lijfalchemist; keizer Ferdinand III, Johann
keurvorst v. Mainz en Johann Georg,
keurvorst v. Brandenburg, deden er ook aan.
d. Ontdekte bedriegerijen zelfs, waarop
lichaams- of doodstraf stond, konden 't geloof a. d. goudmakerskunst niet omverwerpen.
.Gouddorst of verwarde financien openden
Naar altijd weder d. deur, zoodat er ook altijd
nieuwe gelukzoekers waren, die d. gevaarlijke
loopbaan v. hun voorgangers betraden. Deze
loopbaan was reeds gevaarlijk, omdat zij minstens 't verlies der vrijheid ten gevolge kon
hebben, niet omdat men d. voorgewende kunst
v. d. gevangene wilde bestraifen, maar om
horn tot goudmaken to dwingen. Een voorbeeld daarvan vindt men in d. gevangen-

neming v. d. uit Berlijn ontvluchten adept
BOtticher, in 1703 to Dresden op bevel v. kon.
August II; deze gevangenneming gaf aanleiding tot d. uitvinding v. 't Saksisch porselein.
Anderen werden 't slachtoffer v. hun denkbeeldige kunst, doordien zij d. hebzucht v.
heeren opwekten, die hoopten door hunne
opsluiting in 't bezit to geraken v. groote
rijkdommen of v. 't middel daartoe.
Vele geleerden waren to dien tijde eveneens
voorstanders der alchemie. Deze kunst telde
hare aanhangers onder d. geestelijken en d.
artsen; door deze kunst verkregen d. lijfartsen
gewoonlijk toegang tot 't hof. Zelfs d. sterrekundige Tycho de Brand meende daardoor
ruimer geldelijke middelen to verkrijgen tot
volbrenging zijner sterrekundige studign. d.
Eigenlijke scheikundigen volgdon bij hun arbeid, verre v. 't wetenschappelijk gezichtspunt
verwjjderd, alleen 't praktische nut bedoelend,
of een technische Of d. pharmaceutische Of d.
alchemistische richting; daze laatste was tot
a. 't eind v. d. 17e eeuw d. invloedrUkste. Albert
-v. Bollstadt (Albertus Magnus), Roger Baco,
Arnold d. Villanova, Raimundus Lullius, Basilius Valentinus, Theophrastus Paracelsus,
Libavius, Becher, Kunkel en Glauber beoefenden d. alchemie meer of min; tot a. 't gezegde
tijdperk kan men eigenlijk tuss. scheikundigen
en alchemisten geen scherpe grenslijn trekken.
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d. Weinigen, die als bestrijders der alchemie
genoemd worden, hebben niet zoo zeer tegen
haar geOverd, als wel tegen d. opzettelijke
bedriegerijen, die in haren naam werden gepleegd. Er was waarschijnlijk onder d. antialchemisten niet een, die d. mogelijkheid betwijfelde der metaalveredeling of metaalverandering; ieder hield d. v. Geber overgenomen
leerstelling over d. samengesteldheid der metalen voor een onomstootbare waarheid.
In d. loop der 18e eeuw hebben d. geleerden
zich meer en meer a. d. beoefening der alchemie onttrokken. d. Alchemie kreeg d. doodsteek door d. ontwikkeling v. 't antiphlogistisch stelsel, want toen dit d. metalen als
enkelv. lichamen deed beschouwen, bewees 't,
dat 't denkbeeld omtrent een metaalverandering on metaalveredeling geheel ongerijmd
was. Sedert dien tijd is d. betrekking v. d.
alchemie tot d. scheikunde geheel gelijk geworden a. die, welke tuss. sterrewichelarij
en sterrekunde bestaat, en tegenwoordig beschouwt ieder haar als een afdwaling v. 't
menschelijk verstand.
d. Grondstellingen der alchemie, uit d. chaos
v. alchemistische geschriften verzameld, zijn
hoofdzakelijk : 1) Er was een bereiding, een
geheimmiddel (a rcanum), in d. vasten toestand
en v. roode kleur, d. steen der wijzen, 't groote

of levees-elixir, 't groote magisterium, d. roode
leeuw, d. roode tinctuur geheeten, die in kleine
homoeopathische hoeveelheden op gesmolten
zilver, lood, tin, kwik of eenig ander onedel
metaal gestrooid, een verandering (transmutatie) tot goud teweegbracht: een volkomene,
als d. bereiding goed was; een gedeeltelijke,
bij minder goede tinctuur. 2) Dezelfde tinctuur
in homoeopathische hoeveelheid inwendig als
geneesmiddel gebruikt, genas vele ziekten, veranderde d. ouderdom in jeugd on verlengde
't leven, waarom zij panacea v. 't leven, of, als
zij in opgelosten toestand moest worden gebruikt, drinkbaar goud (aurum potabile) genoemd werd. 3) Een andere bereiding, eveneons in d. vasten toestand maar met een witte
kleur, heette d. steen der tweede orde, 't kleine
elixir, 't kleine magisterium, d. witte leeuw, d.
witte tinctuur, on was gelijk a. d. eerste bereiding, doch slechts tot d. halven trap v. volmaaktheid gebracht, veranderde zij ieder onedel metaal in zilver.
Wat echter eigenlijk d. steen der wijzen is,
hoe die bereid wordt, daarvan kan men nergens aanwijzingen vinden. Eenigen bewaren
dienaangaande geheel 't stilzwijgen, anderen
On zoo geheinazinnig, onduidelijk of verward
in hun voorschriften, dat men mag twijfelen,
of zij 't gewaande geheim wel konden. Als
staaltjes der geheimzinnigheid kunnen de volgende voorschriften dienen, waarvan 't eerste
afkomstig is v. Synesius, die in 't begin der
5e eeuw leefde, on bekend is onder d. naam
v. mephistische tafel, en 't andere in d. 15e
eeuw werd opgesteld door d. Boheemschen
monnik Johan v. Tetzen, in zijn „Processus , d.
lapide philosophorum:
Hemel boven, hemel onder,
Sterren boven, sterren onder,
Alles boven, dit alles onder,
Neem dit on word gelukkig.

Lapis candens fit. ex tabus.
quibus,
Huh dater
Dei fit spiramine,
Ex matris venire quos beavit,
Hanc ad artem destinavit
Sacroque

ALC.

139

Er zijn echter eenige beschrijvingen v. alchemistische proeven, waaruit dadelijk blijkt, met
welke stollen d. alchemie hare wonderen volbracht, die tevens een zeer ongunstig licht
werpen op d. ingebeelde hooge kunst. Zoo bijv.
bestond een der kleurende poeders, waarmede
men voorwendde zilver in goud te kunnen
veranderen, uit goudbevattend zwavelnatrium,
dat bereid werd door glauberzout (zwavelzure
natron) met kool en goudpoeder, of eenige
poedervormige goudbereiding te smelten. Als
men nu in deze zwavelverbinding, in d. ge$molten toestand, een stuk zilver plaatste,
werd er onder worming v. zwavelzilver, goud
in d. metaalstaat afgescheiden, dat dan a. d.
misleiden als gemaakt goud werd vertoond.
'Ook verguldde men dikwijls slechts 't zilver,
door 't eenigen tijd in een oplossing v. 't goud
• evattend zwavelnatrium te laten staan. d.
Veredeling v. 't kwik geschiedde op gelijke
wijze : men loste goud daarin op, of strooide
er, terwijl 't in d. kroes verhit werd, goudpurper (zie dat art.) op, dat somtijds, om 't
onkenbaar te maken, met ijzeroxyde of vermiljoen vermengd was. Alle overige alchemistische bewerkingen, die men heeft kunnen
ontcijferen, zijn v. zulk een gehalte. Zij be•vatten d. voorschriften v. dwaze methoden
lot vervaardiging v. goed bekende bereidingen, die op zich zelve niet d. minste kracht
tot goudmaken bezaten, als d. adepten haar
die niet, in een onbewaakt oogenblik, verschaften door handige toevoeging v. eenige
-goudbereiding gedurende d. proef. Men heeft
nimmer daar, waar men volgens zulke voorschriften zuiver goud gemaakt heeft en geen
bedrog gepleegd werd, d. afwezigheid v. dit
metaal in d. gebezigde bereidingen authentiek
kunnen bewijzen.
En toch zijn er tot in deze eeuw mannen
geweest, die d. alchemie niet onder d. hersenschimmen rekenen. Zoo zegt in 1832 Dr. K. C.
•Schmieder, hoogleer. te Kassel, in zijn Geschichte der Alchemie": „er bestaat een scheikundige bereiding, waarmede andere metalen
tot goud kunnen worden veranderd." d. Verdedigers der goudmakerskunst voeren tot
staving hunner meening d. volgende gronden
aan: dat een veronderstelling, die zich gedurende veertien eeuwen v. geslacht tot geslacht heeft overgeplant, niet geheel op dwaling kan berusten; dat 't niet bewezen is,
(bit d. metaalverandering onmogelijk is; dat
er proeven v. d. goudmakerskunst beschreven
staan, die onloochenbaar zijn, omdat zij door
personen werden gedaan, die geheel zonder
.eigenbaat daarbij to werk gingen. Hoe aannemelijk deze stellingen ook schijnen, verliezen zij bij nauwkeurige beschouwing hare
waarde. d. Algemeene geschiedenis bewijst,
{tat d. ouderdom v. een veronderstelling op
zich zelve geen bewijs voor d. waarheid is.
Als voorbeelden daarvan denke men slechts
d. kwadratuur v. d. cirkel, a. 't perpetuum
mobile, vraagstukken, die nog veel ouder zijn
dam dat v. 't goudmaken, en toch nog niet
hebben opgehouden menschen zonder wisk.
of natuurk. opleiding 't verstand to verbijsteren. d. Niet-samengesteldheid der metalen is
zeker niet bewezen, ja zelfs moet men bekennen, dat deze mooning zekere onwaarschijnlijkheid bevat. Als steunpunten daarvoor kunnen worden btjgebracht d. onderlinge
overeenkomst v. eenige metalen, zoowel in
hun physische als scheik. eigenschappen; 't
kleine aantal der uit deze stollen bestaande
verbindingen, in tegenoverstelling tot 't ontzaggeltjk groote aantal, dat in d. bewerk-
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tuigde natuur uit slechts vier grondstoffen,
zuurstof, waterstof, koolstof en stikstof is
samengesteld. Maar al kan men op 't tegenw.
standpunt der scheik. niet bewijzen, dat d.
metalen enkelv. of samengest. lichamen zijn,
zoo is 't toch duidelijk, dat ruwe smeltproeven, zooals die door d. alchemisten werden
uitgevoerd, geen ontleding der metalen hebben kunnen teweegbrengen. Indien d. metalen
door samensmelting v. een of andere bekende
stof, of onderling konden worden ontleed, dan
toch zou 't vraagstuk der alchemie reeds lang
zijn opgelost; want proeven, zooals die door
d. alchemisten werden gedaan, zijn in d. laatsten tijd met veel nauwkeuriger waarnemingsgeest on strenger onderzoek, honderdvoudig
herhaald. Doch aan to nemen, dat d. alchemisten een voor ons tot nog toe onbekende,
met goudmakende kracht bedeelde stof gekend hebben, moet dwaasheid heeten, als
men in aanmerking neemt, hoe vele bewijzen zij v. hun onwetendheid gegeven hebben, bij d. behandeling van veel eenvoudiger onderwerpen. Deze beschouwingen ontnemen gelijktijdig alle bewijskracht a. d. derde,
ter gunste der goudmakerskunst aangevoerde
stelling.
't Is zeker, dat niet alle alchemisten bedriegers waren; zelfs dat velen, overtuigd v.
d. mogelijkheid der bereiking v. hun doel,
in oprechtheid begonnen to werken, waarschijnlijk niet om d. wetenschap, maar om
hun beurs to verrijken- deze waren eerlijke
dwazen, goedhartige bedrogenen. Maar zij, die
door 't land trokken, om als goochelaars hun
kunst ten toon to spreiden, anderen met 't
voorgewende, gernaakte goud to begiftigen,
en hen daardoor tot proselieten hunner kunst
over to halen, kunnen niet voor zoo onschuldig worden gehouden. Geen hunner kunstproeven is zoo zeker bewezen, als wij 't tegenwoordig v. physische waarnemingen v. minder
waarde vorderen. Bovendien levert d. onbaatzuchtigheid v. deze alchemisten geen waarborg voor d. geloofwaardigheid hunner proeven, want eerzucht en ijdelheid om voor een
wondermensch door to gaan zijn even sterke
drijfveeren tot 't plegen v. bedrog als gouddorst en hebzucht.
Niettegenstaande d. onwaarde der alchemie
is zij d. grondsiag der scheik. v. d. lateren tijd
geweest, want zij deed veel bekend worden,
wat nog heden voor d. scheik.wetenschappelijke waarde heeft; men zou haar d. scheikunde der middeleeuwen kunnen noemen,
want ook aan haar kleeft 't geheimzinnige
v. dat tijdvak. (Vergelijk : „Historisch-kritische
Untersuchung der Alchemie oder der eingebildeten Goldmacherskiinst", von J. C. Wiegleb;
Weimar, 1793).
Alchemilla L. of leeuwenklauw is een
onkruid, dat op hooge gronden tuns. 't winterkoorn groeit, en tot d. fam. der rosaceen behoort.
Alciati (ANDREA) geb. 8 Mei 1492 to Alzate,
was een beroemd I tal. rechtsgeleerde. Hij
onderwees op d. hoogesch. to Avignon, Bourges, Bologna, Pavia en Ferrara. IJdelheid en

winzucht dreven hem v. d. eene plaats naar
d. andere. Hij overt, in 1550 on heeft vier
deelen met rechtskundige geschriften nagelaten, die to Basel in 1558 uitgegeven zijn;
bovendien is hij d. schrijver v. versch. oudheidk. verhandelingen en v. een gesch. v.
Milaan in vier boeken.
Alcibiades, een noon v. Clinias en Dinomache, leefde in d. 5e eeuw v. Chr. Hij was
met een uitstekende schoonheid, innemende
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manieren en uitmuntende talenten begaafd,
doch hem ontbrak zedeltjke adel. In was een
groot veldheer en redenaar, maar ook een
groot wellusteling. d. Geschiedschrijvers zeggen v. hem, dat hij buitensporig in 't goede
en kwade, en zijn karakter een mengeling
verheven deugden en grove ondeugden geweest is. Hij werd bij Pericles opgevoed,
Socrates poogde zijn hart to vormen en had
grooten invloed op hem. d. Peloponesische
oorlog was aanvankelijk niet met nadruk doorgezet. Pericles en Nicias hadden d. volksopwinding zooveel mogelijk beteugeld. Nicias
had zelfs een soort v. vrede tot stand gebracht, maar Alcibiades Wilde door glansrijke
wapenfeiten uitmunten ; hij ondermijnde d.
invloed v. Nicias, wond d. haat tegen Sparta
op tot 't uiterste, en organiseerde d. groote
onderneming tegen Syracuse; doch hij werd
bij 't yolk verdacht gemaakt, in zijn aiwezigheid aangeklaagd en, met verbeurd-verklaring
zijner goederen, ter dood veroordeeld. Hij ging
nu tot d. Spartanen, en later tot d. Perzen
over; dock werd na schitterende wapenfeiten
door d. Atheners teruggeroepen. Nu voerde
14 hen opnieuw ter overwinning, maar wijl
hij andermaal d. gunst des yolks verloor, verliet hij voor altijd zijn vaderland. Hij werd
door d. Perzischen satraap Pharnabases minzaam ontvangen; doch toen d. overwinnende
Spartaan Lysander zijn uitlevering vroeg,
werd Alcibiades verraderlijk om 't leven gebracht. Zijn beeltenis is ons in gesneden steen
bewaard; Plutarchus en Cornelius Nepos hebben zijn leven beschreven.
Alcidamas, een Grieksch rhetor en tijdgenoot v. Isocrates, werd in Elis geb. Hij was
een leerling v. Gorgias; zijn schritten zijn niet
tot ons gekomen; wat er v. over is, vindt
men in 't 8e deel der verzameling v. oude
rhetoren door Renke.
Alcides is een bijnaam v. Hercules, waarschijnIVk naar zijn grootvader Alcius.
Alciphron, een Gr. schrijver uit d. 2e of
be eeuw n. Chr. heeft 118 verdichte brieven
nagelaten, die hij op naam heeft gesteld v.
velenquer lan.dgenooten, maar the in een
bevalligen 841 en zuivere taal ons een beeld
geven v. zijn tijd. Zij zijn uitgeg. in 't oorspronkelijke door J. A. Wagner in 1798 en in
Fransch vertaald door Rouville in 1873.
Alcira is een Spaansche stad met 16 000
law. op een eil. in d. riv. d. Xucar a. d. spoorw.
v. .Almansa n. Valencia. 't Is een oude Moorsche stad met prachtige waterleidingen, in d.
middeleeuwen gebouwd. d. Naam is eigenlijk
al dsjesira (het eiland).
.Alcmaeort was d. achterkleinzoon v. Nestor, kwam omstr. 1100 v. Chr. to Athene on
werd dear d. stamvader v. 't geslacht der
Alanaeoniden, waaruit zooveel beroemde Atheacre gesproten zijn.
Alcn2an, een Gr. dichter, geb. to Sardes
in Lydia omstr. 670 v. Chr., schijnt lang in
Sparta geleefd to hebben waar hij 't burgerrecht verkregen had. Hij zong lofzangen,
paeanen en andere lyrische gedichten in d.
Dorischen tongval. Wat daarvan is overgebleven, heeft F. Th. Welcker verzameld en
uitgegeven to Giessen in 1815.
Alcmene was d. dochter v. Elektryon,
kon. v. Argos, die haar ten huwelijk gaf a.
h
Ampitryon,
op voorwaarde dat deze d. dood
harer broeders op een Aetolischen volksstam
wreken zou. Gedurende d. afwezigheid v. haren
man werd zij bij Zeus moeder v. Hercules. Na
d. dood v. Amphitryon huwde zij Rhadamanthus.
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Alcmeon van Crotone was een Pytha-

gorisch wijsgeer, die door sommigen voor een
onmiddellljk leering v. Pythagoras wordt gehouden, en dan in d. 5e eeuw v. Chr. moot
geleefd hebben. Als wijsgeer en als geneesk.
was hij beroemd. Waarschijnlijk heeft hij door
zijn opmerkingen Aristoteles aanleiding gegeven tot 't opsporen der algemeene begrippen,
die door dozen Categorien worden genoemd.
Hij beweerde, dat d. menschelijke ziel, wegens
hare overeenkomst met d. Goden, onsterfelijk
moest Hij verklaarde d. zon, d. maan
on d. sterren voor goddelijke zelfstandigheden
on schreef a. d. Goden d. kennis v. 't onzichtbare on v. 't vergankelijke toe. Van zijne geschriften is niets bewaard gebleven.
Alcock (RUTHERFORD), geb. to London in
1809, was sedert 1844 Britsch consul in China,
sinds 1858 consul-generaal in Japan on v.
1865-1871 buitengew. gezant to s. Petersburg.
Hij heeft veel toegebracht tot 't openen der
Chineesche on Japansche havens voor d.
wereldhandel en werden geschreven over
Japansehe taal en zeden, o. a. „Elements of
Japanese grammar" (1861).
Alcohol, Zie Alkohol.
Alcott (LOUISA MAY), geb. in 1833, is een
Amenk. schrijfster v. vele ook in 't Nederl.
vertaalde romans, bijv.„Little women” (2 dln.
1868); „Aunt Jo's scrapbag" (1875); „Rose in
bloom' (1876); „Under the lilacs" (1877) en
„Hospital sketches". Zij overl. 6 Maart 1 :41
to Concordia in Massachusetts.
Alcoy is een stad met 32 000 inw. in d.
Spaansche prow. Alicante, in een heerlijk oord
a. d. helling v. d. Sierra Mariola on a. d. book
Salto d. los Aguas, die ruim 30 papierfabrieken
in beweging brengt. Bovendien zijn er ook
papierfabrieken, die door stoom gedreven
worden.
Alcuinus (FLACCUS ALBINUS) was d. helper
v. Karel d. Groote in d. bevordering v. beschaving on uitbreiding der wetenschappenfr
Hij werd omstr. 735 in Yorkshire geb., on in.
d. school v. 't klooster to York, onder leiding
v. d. aartsbisschop Egbert, opgevoed door
Elbert, die later aartsbisschop word, on toen
Alcuinus tot zijn opvolger als opmener der
school v. York benoemde. Men meent, dat
hij abt v. Canterbury was, toen hij een rein
naar Rome deed. Op zijn terugreis werd keizer
Karel to Parma met hem bekend, en daze
spoorde hem aan, zich in Frankrijk to vestigen. Hij gaf a. doze uitnoodiging gehoor, on
nu werd op zijn raad on onder zijn beheer
veel voor 't onderwijs gedaan. Hij was 't
hoofd eener vergadenng v. geleerden, die d.
Keizer uit alle oorden bijeenbracht. Op zijne
aansporing werden d. handschriften der Lat.
classieke schrijvers opgezocht, verzameld en
herzien; d. oude Gallische scholen, die geheel
vervallen waren, werden hersteld on meuwe
scholen werden gesticht bij d. kloosters to
Tours, to Fulda, to Ferrieres en to Fontenelle.
Ook zorgde hij , dat ten beste,v. d. prinsen v.
d. bloede een Scola Palatina werd gesticht,
die eerst 't hof moest volgen, waar 't heen
ging, maar naderhand to Pans gevestigd
bleef. Ook ten baste der Berk was hij ijveng
werkzaam. Hij verscheen op d. Kerkvergadering to Frankfort in 794 en to Alm in 799,
waar d. gevoelens v. Elispand, aartsbisschop
v. Toledo, en v. Felix, bisschop v. Urgel, betreffende d. natuur v. Christus, die hij reeds
schriftelijk had weerlegd, als kettersch werden
veroordeeld.
Onder Ain nagelaten geschriften is er een
over d. natuur der ziel („de Ratione animas');
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een over d. deugden en gebreken („de Virtu-

tibus et de Vitiis")i een over d. grammatica,
een over d. rhetorica, een over d. dialectica.
In deze werken ontbreekt het a. oorspronkeltjkheid; maar zijne talrijke opmerkingen getuigen v. juist en diep denken, en zijn stijl
is edel. Het is blijkbaar, dat hij behal ve met
d. kerkvaders en d. godgeleerde geschriften
v. zijn tijd ook bekend was met d. classieke
geschriften der redenaars, dichters, wijsgeeren
en geschiedschrijvers v. Rome en Griekenland.
HU overl, in d. abdtj te Tours in 804. Zijne
werken zijn uitgeg. door A. Duchesne te Pari,js
in 1617 en door Frobenius to Regensburg in
1777. Over zijn leven leze men : Guizot, „Histoire de la civilisation en France".
Aldan (d.) is een rechtsche tak v. d. Siberische riv. d. Lena, ontspr. op 't Jablonnoi-geb.,
2000 KM. lang en uitmondend bij Kaminskoi.
Aldebaran is d. schitterendste ster der
Hyaden (regensterren). Deze roode ster vormt
oog v. d. Stier en heeft een eigene beweging,
die 't eerst door HALLEY is opgemerkt, en v.
overige Hyaden verschilt, zoodat Aldebaran
slechts optisch en niet physisch tot dit sterrebeeld behoort.
Aldegrever (HENDRIK) was een Duitsch
iSchilder en graveur, in 1502 to Paderborn in
Westfalen geb., en omstr. 1562 overl., ook gen.
Albert v. Westfalen. Er zjjn schoone stukken v.
liem in d. galerijen te Munchen en to Weenen.
Hij heeft veel altaarstukken geschilderd in d.
znanier v. Albert Durer. Van 1525 t. 1562 heeft
hij wel 350 platen gegraveerd; deze zijn bewonderingswaardig uitvoerig, maar d. figuren
-en kleeding toonen dat hij geen ander voorbeeld dan Albert Durer gekend heeft.
Aldegonde, 't kasteel v. West-Souburg,
was een adellijk slot tuss. Middelburg ' en
Vlissingen, op 't eil. Walcheren, dat in 1781
.afgebroken is. Keizer Maximiliaan vertoefde
-er in 1478 en keizer Karel V in 1515 en in 1556,
Coen hij v. daar d. brief .uitvaardigde, waarbij
hij 't keizerrijk a. an broeder Ferdinand opdroeg. Marnix v. s. Aldegonde heeft er in 1591
psalmen in Nederl. verzen overgebracht.
Aldegonde, Zie Marnix.
Aldehyd bet. 'tzelfde als alkohol dehydrojenatum. Doze stof kan op versch. wijs door
aether en alkohol worden verkregen, zoo bijv.
als d. damp v. watervrijen aether door een
ilauw roodgloeiende buss wordt geleid; als
men een stroom chloorgas door verdunde
alkohol laat gaan, of wijngeest met salpeter.zuur a. een overhaling onderwerpt. 't Is een
kleurlooze, heldere, zeer bewegelijke en vluchtige vloeistof met een eigendommelijkeni naar
aether zweemenden geur. Bij d. inademing v.
aldehyd ontwaart men eerst een eigenaardig
,gevoel in d. keel, waarna d. ademhaling steeds
inoeilijker wordt, en eindelijk door kramp
geheel wordt opgeheven. 't Aldehyd is samengesteld uit C 4 IL 0; heeft btj ± 18° C. een s.
,gew. v. 0,790; kookt bij 219,8; is zeer ontmlambaar en brandt met een licht verspreidende vlam; 't kan in iedere verhouding worden vermengd met water, alkohol of aether;
-oefent geen invloed uit op d. plantenkleuren
.en heeft een sterke neiging om zich met
zuurstof to verbinden, waarmede 't dan azijnzuur en water vormt. (Verg. „Traite d. ahimie
=organique", par M. J. Liebig (Paris 1840-1844).
Alderman (oud-Saksisch aeldorman) beduidt ouderling en was bij d. Angelsaksen d. titel
-der mannen, die in d. volksvergadering (witetsagensot) hun stem uitbrachten. Thans is 't
in Engeland en in een deel der Vereen. Staten
titel v. d. laden v. d. stedelijken raad.
,
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(Fr. Aurigny) is 't Noordelijkste
der Normandische ail., die a. Brittanni6 behooren. 't Ligt in 't Kanaal, W. v. lump
La Hogue, dicht btj d. Fransche trust, is 800
H. A. groot en heeft 5000 bow. Tien KM. ten
W. v. dit ail. zijn The Casketts, gevaarlijke
klippen, op welke drie vuurtorens d. schepen
waarschu wen.
Aldershott is een nieuw ontstane stad
met 12 000 inw. in Hampshire, 56 KM. ten
Z.-W. v. Londen. Sedert d. Krimoorlog (1854)
is hier een vast legerkamp v. 10 000 b. 15 000
man v. alle wapenen.
Aldinen of Aldussen zijn boeken, die
op 't laatst der 15e en in d. eerste helft der
16e eeuw te Venetia gedrukt zijn door d.
boekdrukkers MANITTIIIS, en hun naam ontleenen a. d. oudste dezer drukkers : ALDUS
MANUTILTS. d. Aldinen, die tuss. 1490 en 1530
zijn uitgegeven, munten uit door best pergament en papier, z warten inkt, schoone lettervormen en zorgvuldige correctie. v. Deze
drukkerij bestaan ruim 900 werken, die bijna
compleet in 't bezit zijn v. d. Parijschen boekhandelaar RENOLTARD.
Aldobrandinische bruilott
heat een
fresco-schilderij v. groote oudheidk. waarde,
een kunstwerk, uit d. tijd der Rom. bewaard
gebleven en onder d. regeering v. paus Clemens III in 1606 opgedolven, niet ver v. d.
triomfboog v. Galienus, bij s. Maria Maggiore
en d. baden v. Titus, op d. plaats waar d.
tuinen v. Maecenas lagen. d. Naam is of komstig v. d. Villa Aldobrandini waar zij opgesteld werd, maar thans is 't stuk in 't museum v. 't Vaticaan. Winkelmann verklaarde,
dat 't een voorstelling was v. d. bruiloft v.
Peleus en Thetis, waarbij d. godinnen der
jaargetijden of drie der muzen 't bruidslied
zingen. Aphrodite overreedt d. bruid, die op
d. thorus zit, d. bruidegom, die op d. drempel
hare vergunning wacht, te laten naderen. Een
gratie of Charis is gereed haar hoofd to zalven.
Links in een meer verwijderd vertrek maken
vrouwen 't bad gereed. Biondi meende hierin
d. bruiloft v. Manlius en Julia to herkennen,
en BOtticher heeft er een allegorisch-mythische
beteekenis in gezocht, doch Zoega en H. Meijer
zien in d. voorgestelde figuren slechts een
beeld der Grieksche bruilofts-gewoonten. d.
Figuren zijn ruim 2 dM. hoog, zeer doorschijnend en dun, met veel gevoel voor samensmelting en harmonie der kleuren geschilderd.
d. Kuischheid, waarmede deze voorstelling
behandeld is, strekt tot bewijs v. d. zuiverheid der zeden v. d. oude schilders.
Aldridge (IRA), gest. in 1867, was een
tooneelspeler v. Afrikaansche ouders, maar
die meer d. type v. 't Aethiopische dan v. 't
Negerras bezat. Hij legde zich to New-York
op dramatische rollen toe, trad daar op als
Othello en maakte sinds 1852 ook kunstreizen
door Europa, waar hij met stormachtigen
bijval werd ontvangen. Zijn spel maakte diepen indruk, maar hij overdreef.
Aldrich (THOMAS BAILEY), gab. 11 Nov.
1835 in New-Hampshire in d. Vereen. Staten,
is een bij zijn yolk geliefd balladeR-dichter,
wiens gezamenlijke werken in 1865 to Boston
zijn uitgegeven. H(j is mede-redacteur v. d.
Atlantic Monthly", die to Boston verschjnt.
Iij schreef ook histor. novellen, als „The
queen of Sheba" (1877), on „Stillwater tragedy"
(1880).
Aldrovandi (ULYSSES), een Ital. geneeshoer, beroemd dierkundige,. werd te Bologna
in 1520 gab. en overl. daar in 1603. Voor zijn
studio had hij uitgestrekto reizen ondernomen
Alderney
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en een groote verzameling v. voorwerpen uit
d. nat. hist. en nauwkeurige afbeeldingen
daarvan bijeengebracht. Hij werd professor
philosophiae et medicinae in zijn geboortestad,
en schreef een „Historia animalium", waarvan
hu zeif echter slechts d. „Historia avium et
insectorum" heeft uitgegeven. Hu liet weer
eau BOO handschriften na over geneesk., Nagsbeg. en nat. hist. Later is hiervan. veel gedrukt,
maar meest met bijvoegsels v anderen. Men,
zegt, dat hij in groote armoede gestorven is,
doordat hij zijn geheele vermogen a. zijn verzameling had opgeofferd. Dertien deelen over
d. nat. hist., zagen na zijn dood door toedoen
v. Ovidius Montalbani in 1668 't licht.
Ale is d. naam v. 't lichtkleurig bier, dat
oorspronkelijk in Engeland en Schotland gebrouwen en naar alle oorden der wereld verzonden wordt. d. Beste soort heet pale-ale,
wordt te Londen, Leeds, Burton en Glasgow
gebrouwen, heeft een fijnen hopsmaak en blijft
lang goed. In Engeland wordt veel ale enporter onder elkander gemengd gedronken onder
d. naam v. half-and-half.
Alea is d. dobbelsteen en, pars pro toto,
alle dobbeLspel bij d. Grieken en Romeinen.
Vandaar Caesars uitroep : „Alea jacta est" = „d.
Teerling is geworpen."
Aleatoir contract, kans-overeenkomst,
is een handeling, waarvan d. voor- of nadeelige uitkomst, 'tzij voor alle partgen, 'tzij voor
eenige daarvan, afhangt v. een onzekere gebeurtenis (art. 1811, B. W.).
Aleander (HIERONYMUS), geb. in 1480, aartsbisschop v. Brindisi en kardinaal, was een
geleerd staatsman, eerst bevriend met Erasmus, maar na 't ontstaan der Kerkhervorming
zijn vijand, want Aleander was een fel tegenstander v. Luther. Hij werd in 1509 als pauselijk nuntius naar Duitschland gezonden, haalde
keizer Karel V over om d. schriften v. Luther
ten vure te doemen, won d. drie geestelijke
keurvorsten voor zijn gevoelen, en poogde op
d. Rijksdag to Worms (1521) door een hettige
redevoering te bewerken dat Luther niet uitgenoodigd maar in d. Rtjksban zou gedaan
worden. Ook Erasmus klaagde hij big d. Keizer
aan wegens ketterij. Driemaal verscheen hij
ale nuntius in Duitschland om 't protestantisme te bestrgden, gverde ook in ons vaderland daartegen en deed hier twee Augustgner
monniken om hunne belgdenis verbranden.
stond in hooge gunst bij pans Paulus III,
die hem in 1537 tot lid eener commissie benoemde tot afschaffing v. misbruiken. Htj
overleed in 1542. Onder zgn taalk. geschriften
wordt nil „Lexicon Latino-Graecum" voor 't
bests der 16e eeuw gehouden.
Aleardi (GAETANO), geb. 1814 bij Verona en
dear overt. 17 Juli 1878, was een dichter, die
door woord en daad krachtig meegewerkt
heeft tot ItalMs bevrijding en eenheid. Zijne
gedichten en geschriften hadden meest ten
doel d. geestdrift der Italianen om zich v.
Oostenrtjk los to rukken op te wekken, bgv.
„Prime Storie" (1856), „Trista dramraa" (1859),
„I setta soldati" (1861) a. Garibaldi gewtjd, en
,,Canto politico" (1862). Tweemaal geraakte hij
m Oostenrgksche gevangenschap. Door d. vrede
v. 1859 bevrijd, werd hij lid v. 't Parlement,
in 1864 hoogl. in d. aesthetiek.
Alecsandri (BASIL) is een Roeineensch
dichter, in 1829 in Moldavie geb. en te Pans
opgevoed. Hij reisde veel, schreef reisverhalen, blijspelen en volksliederen, nam deel a.
d. volksbewegingen v. 1848 en 1849 en was
v. Oct. 1859 t. Mei 1860 minister v. buiteni.
taken in Roemenig.
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Alek0-paffia (ALEXANDER VOGORIDES), geb.
te Jassy in Moldavig, stond in hooge gunst
bg sultan Abdoel-Hamid, die hem tot gezant
te Weenen benoemde in 1876. Toen echter
zgn vriend MIDHAT- PASJA ten val kwam, word
hu belasterd en ter verantwoording naar Konstantinopel geroepen. Hij week teen naar Parijs, maar werd in 1879 weder in gunst aangenomen en tot gouv.-gen. v. Oost-Roemeni6
benoemd.
Aiekto = d. nimmerrustende, een der drie
Furign of Eumeniden, d. wraakgodinnen.
Aleman (mArrzo), in 't midden der 16e
eeuw te Sevilla geb. en in Mexico overt., was_
d. schrijver v. d. beroemden Spaanschen roman.
„Guzman d. Alfarache". 't Eerste deel, dat
getiteld was : nAtalaya d. la vida humana",
werd in 1599 driemaal gedrukt en in d. volgende zes jaar nog 26 maal, zoodat er 50 000
exemplaren v. verkocht werden. Spoedig werd
door een onbevoegde een tweede deel uitgegeven, doch 't ware tweede deel zag eerst in
1605 te Valencia 't licht. Guzman d'Alfarache
is in versch. talen overgezet en 't voorbeeld
geworden v. een serie boeken, die men gevoegelijk gauwdieven-romans zou kunnen noemen. d. Beste uitgaaf vindt men in 't derde
deel v. Aribans „Biblioteca d. autores Espaiiolas" (Madrid, 1846).
Alemannen, volgens sommigen alamannen v. alah = tempel, volgens anderen een zuidelijke uitspraak v. Germanen was een vereeniging v. Duitsche volken, die zich in
3e eeuw in Z.-W. Duitschland ('t. tegenw. Baden, Wurtemberg en Beieren) deden gelden;
't schijnt dat d. Sueven zich met hen vereenigden of zich ook Alemannen noemden. In.
237 drongen zij over d. Rijn, maar werden zij
door keizer Alexander Severus teruggeworpen. .
Vernieuwde invallen in Galli6 en N.-Itali6
werden door keizer Valentinianus in 368 gestraft met een vreeselijke slachting, maar toch
hielden zij waste woonplaatsen in Zwaben,.
Zwitserland en d. Elzas, ja, widen in d. 5e
eeuw in BelgM doordringen. Hier werden
gestuit door d. Austrasische Franken, en in.
496 bracht koning Clovis hun bij Zulpich
oude Tolbiacum) 1 ten Z. van Bonn; bij 't Zevengebergte d. beshssende nederlaag toe. Sedert
leefden d. Alemannen in afhankelijkheid v. d.
Franken, soms door leenroerige hertogen be- stuurd. 't Hertogdom Alemannic (v. welk_
woord nog d. Fr. naam v. Duitschland. Allemagne komt) bestond tot in d. 10e of lie
eeuw. d. Zwabische tongval is v. d. taal der Alemannen nog getuigenis. Hebei heeft schoone
liederen in 't Alemannisch gedicht.
een wis- en.
Alembert (JEAN LE ROND
natuurk., letterk. en wijsgeer, werd geb. teParijs 16 Nov. 1717. Htj was te vondeling gelegd
op d. trappen der kapelv. s. Jean le Rond_
Toen d. coramissaris v. politic 't kind schouwde, ,
oordeelde hij 't zoo zwak, dat hij 't niet in
vondelinghuis, maar bu een pleegmoeder,
echtgenoote eens glazenmakers, liet brengen.
d. Knaap •ontwikkelde zich voorspoedig en_
bleef gedurende geheel zijn leven haar genegen. 't Is niet onwaarschgniUk, dat d. laag.
heid zgner geboorte, bij 't besef v. sun meerderheid naar d. geest, hem een onuitdoofbaren
afkeer v. allerlei voorrechten, die zich op een
aanzienlgke afkomst gronden, heeft ingeboezemd. Schoon zijn wader, een artillerie-officier,
hem als .zoon niet openlijk erkende, zorgde_
die toch voor zijn opvoeding. Op zijn kosten.
werd Jean le Rond in 't college d. Mazarin
opgenomen. Hier ontwikkelde zich zijn ver-stand buitengewoon. Eenigen tijd was 't twig--
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felachtig, of hij zich op d. rechtsgeleerdheid
zou toeleggen, dan of hij — wat zijn leermeesters, die ijverige Jansenisten waren, 't
liefst hadden gezien en waartoe zj hem dan
ook zeer aanspoorden — zich a. d. geestelijken stand zou wijden. Weldra bleek 't echter,
dat zijn bestemming een andere was. Hij
wjjdde zich a. wis- en natuurk. en a. d. wijsbegeerte, en trok weldra d. oogen der voornaamste geleerden v. Europa tot zich.
In 1739 bood hij a. d. Academie der wetenschappen in Frankrijk verhandelingen a. over
d. beweging v. vaste lichamen in vloeistoffen
en over d. integraal-rekening, die zooveel

goedkeuring verwierven, dat hem 't lidmaatschap der Academie werd aangeboden. In
1747 beantwoordde hij d. door d. Academie v.
Berlijn uitgeschreven prijsvraag : „Over d.
oorzaken v. d. wind" zOO, dat hem d. prijs
werd toegewezen en hij tot lid v. deze Academie werd benoemd. Zijn roem klom door
't uitgeven v. nEssais sur les gens de lettres";
„l'Art d. tradmre"; „Reflexions sur le style";
„Eloges", en vooral sedert hij met zijn vriend
Diderot d. „Encyclopedie" begon uit te geven.
Van dit werk (zie 't art. Encyclopedic), waaraan

d. voorn. geleerden v. dien tijd arbeidden,
heeft hij, behalve d. merkwaardige inleiding,
d. meeste wis- en natuurk. artt. geschreven.
Dit werk veroorzaakte hem vele onaangenaamheden, waarom hij sedert 1759 er zich
geheel aan onttrok. In Parijs leefde hij v. een
zeer goring inkomen, maar toen keizerin Katharina v. Rusland hem een jaarwedde v.
100 000 livres aanbood, als hij zich met d. opvoeding v. d. grootvorst wilde belasten; en Frederik d. Groote hem tot voorzitter der academie v.
Berlijn benoemde, bedankte hij. Toen in 1763
d. Fransche academie hem zijn jaarwedde
weigerde, bood Frederik d. Groote hem aan,
die uit te betalen; dit nam hij aan, en sedert
onderhield hij met dozen Vorst een levendige
briefwisseling. In 1772 werd hij na d. dood
v. Duclos tot secretaris der academie benoemd.
d'Alembert genoot in zijn vaderstad d. agemeene achting, maar hij bleef zonder fortuin,
en wig zijn afkomst algemeen bekend was,
zonder aanzien en familie. Na d. dood v.
Voltaire beschouwde men hem als 't hoofd
der philosophische partij. Veertig jaar lang
woonde hij bij d. vrouw, die hem had opgevoed. Hij stierf op 29 Oct. 1783 a. 't graveel,
omdat hij zich a. een heelk. operatie niet
wilde onderwerpen. Condorcet heeft op hem
een schoone lofrede geschreven.
Zijn wis- en natuurk. schriften zijn: „Traite
d. Dynamique" (1743); „Traite d. l'Equilibre
et du Mouvement des fluides" (1740); „Reflexions sur la cause generale des vents" (1747);
„Recherches sur la procession des equinoxes
et sur l'inclination d. l'axe d. la terre" (1749);
d'une nouvelle theorie sur la resistance
des fluides" (1752); „Recherches sur diffOrents
des

points importants du systeme du monde" (1754,
3 vol.) en „Opuscules mathematiques" (8 vol.,

1761-1780).
In al deze schriften toont hij een gekuischten smaak en een edelen eenvoud. Zijn wijsbegeerte heeft hij voornamelijk ontvouwd in
d. verhandeling Elemens de philosophie, ou
sur les principes des connaissances humaines".
Zijn wijsbegeerte is d. in zijn tijd in Frankrijk
heerschende, volgens welke, zooals d. Eng.
wijsg. Locke geleerd had, er geen andere
wetenschap bestaat, dan die op zinnelijke
waarneming berust. 't Is echter onwaar, dat
God en d. onsterflijkheid loochende. d.
ijze, hoe NI over wijsgeerige onderwerpen
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schreef, d. duidelijkheid en juistheid, met welke
hij zijn denkbeelden voordroeg, d. talrijke door nieuwheid en klaarheid belangrijke opmerkingen, die tuss. zijn redeneeringen zijn ingevlochten, waken d. lezing onderhoudend en leerrijk.
Er bestaat een verzameling zijner letterk. en
wijsg. schriften onder d. titel: „Oeuvres philosophiques, historiques et litteraires" (18 vol.;
Paris, 1805).
Alen2tejo, ook wel Entre Tejo e Guadiana,
genoemd, is cf. vruchtbaarste en welbebouwd-

ste prov. v. Portugal, 471 v.k. geog. mijl groot,
met 380 000 bew. d. Bergketenen (Sierra) d.
Ossa, Vienna, Mamede en in 't Zuiden takken
v. d. Morena doorsnijden 't land, dat door d.
Taag, d. Guadiana, d. Sado en d. Odemira bespoeld wordt. 't Is er over 't algemeen warm,
doch er zijn moerassige, ongezonde streken.
d. Voortbrengselen zijn: graven, rijst, kastanjes, wijn, limoenen, citroenen, olijven, was,
honig, kurk, manner en porselein-aarde. 't
Is verdeeld in acht districten (Correicoes):
Evora, Beja, Elvas, Portalegre, Ourique, Villaviciosa, Crato en Ariz, en bevat 4 steden, 105
vlekken en 374 kerspelen. d. Hoofdst. is Evora.
Alencon is d. hoofdst. v. 't Fr. dep. Orne,
en v. 't arrondissement Alencon, dat op 20
v.k. geog. mijl, 73 000 bew. heeft. d. Stad ligt
a. d. samenloop der Briante en Sarte, heeft
5 voorsteden : s. Blaise, Casan, Montsor, La
Barre en Lancret; een slot, openb. boekerij,
kruidtuin, vele fabrieken en 17 000 inw. In d.
omtrek zijn steengroeven, waarin men d.
zoogen. Alenconsche brillanten vindt. d. Beroemde kantfabriek, door d. minister Colbert in 1675 gesticht, houdt nog stand, en
levert point d'Alencon, fond receau en fond de
bride, 't eerste v. 10 a 150 fr. 't laatste v. 8,
h 120 fr. per M., waarmede zich 3000 vrouwen
onledig houden.

Aleoeten (d.) of Vossen-eilanden vormen
een boog v. 140 geogr. mijl wijd v. 't Aziat.
schiereil. Kamtsjatka tot 't Amerik. schiereil.
Alasjka v. 165' t. 195° 0. L. v. Greenwich en
op 50. N. B. Zij omsluiten d. Behringzee of
zee v. Kamtsjatka, en vormen des winters, als
jjsvelden d. tusschenruimten vullen, een natuurl. brug v. Azi6 naar Amerika. Er zijn ongeveer 150 eil. te zamen 480 v.k. geogr. mijl groot,
in vijf groepen verdeeld, die een vulkanischen
gordel vormen, waaruit op sommige plaatsen
nog rookzuilen en vlammen rijzen. d. Bewoners, door Cook d. goedaardigste menschen genoemd, v. vischvangst en jacht op pelsdieren
levend, zijn slechts 2000 in getal; vroeger was
't aantal veel grooter, maar d. pokken en d.
brandewijn hebben die gedund. Op d. Westelijke of Commodore-eil. overt. d. zeevaarder
Behring in 1740.
Aler:unis worden in 't blazoen d. arendjes
genoemd, die in zeker aantal in een wapenschild staan, zonder bek en dijen. (Verg. 't
art. Aiglons).
Aleppo of Haleb, 't oude Beroea, is een
stad in Aziat. Turkije, prov. Syrie, hoofdst.
v. 't ejaleet of pasjalik v. dien naam, ligt a. d.
Kawick, op 8 kleine heuvelen, heeft 30 moskeeen, 45 bazars, 1 openb. boekerij en 104
koffie- en badhuizen, maar nog slechts 90 OW
inw., hoewel er in IL 18e eeuw nog meer dan
350 000 menschen woonden. Vroeger bloeide
d. stad zeer door handel en fabrieken v. zijde,
wol, katoen, goud- en zilverstolien, doch d.
aardbeving v. 1822, d. pest v. 1827, d. cholera
v. 1832 en 't Turksche wanbeheer hebben haar
tot d. tegenw. staat doen afdalen.
Alesia was een stad der oude Galli6rs,
waarvan nu nog sporen gevonden worden in_
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't dorp Alise, nabg Semur in 't dep. Cote d'Or.
Caesar behaalde daar met 60 000 man een schitterende overwinning op 350 000 Gallifts onder
Vercingetorix. Onder Bora. heerschappij bloeide
Alesia, maar 't werd in 864 door d. Noormannen verwoest.
Alessandria is d. hoofdst. der Ital. prov.
v. dien naam. d. Prov. is 92 v.k. geogr. mijl
-groat en heeft 715 000 bew. d. Stad heat 60 000
inw. en ligt a. d. Tanaro, d. eerste belangrijke
tak v. d. Po, en is door spoorwegen met Genua
on Turijn verbonden. Er is veel handel in zijde,
-een triumfboog ter eere v. kon. Victor Ama-deus en een machtige gordel v. vestingwerken.
Alessi (GA.LzAzzo), geb. in 1500 te Perugia
.en daarom Perugino bijgen. was een beroemd
bouwmeester, door Michel Angelo gevormd,
<die in en bij d. voorn. steden v. N.-Itali6 paleizen en villa's in d. schoonsten renaissancestiji bouwde. Hij overl. te Perugia 31 Dec. 1572.
Alevrijn (ABRAHAM), rechtsgeleerde, taalk.
•en tooneeldichter, geb. en overl. te Amsterdam, leefde op 't eind der 17e en in 't begin
der 18e eeuw. Zijn stgl is natuurlijk en vloeiend.
Van zijn blgspelen zijn 't meest bekend : „De
bedrooge woekeraar" (1702), De Puiterveensche helleveeg of Beslikte Swaantje" (1720),
Beslikte Swaantje en droge Fobert of de
Boererechtbank" (1745). Met Colli bewerkte hij:
,Woordenschat der twee taalen : Nederlandsch
n Portugeesch" (1748).
Alevvijn (ZACH. HENR.), in d. 18e eeuw
schepen to Amsterdam, een ijverig taalk., is
d. schrijver v. d. „Conanaina poetica", die zonder naam v. plaats en jaar uitkwamen.
Alevvijn (coaNELIs), wis - en werktuigk.
.geb. te Amsterdam in 1789, studeerde te Gottingen en Utrecht, schreef een akademisch
proefschrift „Over de Spiraallijnen" en een
dissertatie „Over 't bepalen v. d. stroom in
.vivieren" maar werd in zijn loopbaan gestuit
doordat lag in 1812 als garde d'honneur naar
Frankrijk moest trekken. Na d. omwenteling
v. 1813 diende htj onder generaal Krayenhoff
bij 't wapen der genie, klom op tot kapitein,
werd in 1832 commissaris der Publieke werken to Amsterdam en overl. 22 Mei 1839. Hij
was om kennis en karakter algemeen geacht,
,en geruinaen tijd voorzitter v. d. le klasse v.
It Son. Nederl. Instituut.
Aletschgletscher (d.) ligt a. d. Z. helling
d. Jonkorouw in 't kanton Wallis. Deze is
41. grootste der Zwitsersche gletschers tuss. d.
, Grimsel en d. Gemmi, meer dan 100 K.M. lang
met 't Aletschmeer, 1500 M. bov. d. zeespiegel.
Aleurites L. is een plantengesl. v. d. fam.
der Euphorbiaceen, waarvan d. A. triloba Bost.
•een boom wordt v. 9 a 12 M. hoog, die
op Ceylon, d. Molukken en eenige Austral.
thuis behoort, ook op d. Antillen gekweekt
wordt, en d. bankoel-noten voortbrengt, die
62 pct. vette olie (bankoel-olie) bevatten. Forster noemde deze Boort meelboom, omdat d.
geheele plant zich als met meel bestrooid vertoonde; dit is echter geen meal, maar plantenwas, waaruit ook gomlak bereid wordt.
Alex (PAW, een jezulet, geb. 1656, gest.
1727, is d. schrgver v. d. bekenden „Gradus
ad Parnassum", die 't eerst te Keulen in 1702
gedrukt is en vele herdrukken beleefde, o. a.
-then v. Friedeman to Leipzig in 1842.
Alexander de Groote, zoon v. Philippus
Macedonik, werd 356 j. v. C. to Pella geb.
_Reeds als jongeling bleek zijn grootheid v.
geest. Men verhaalt, dat hij bij d. overwinningen zgns vaders weende en zeide : „Mgn
wader zal one geen gelegenheid tot roemrijke
41aden overlaten." Zijn opvoeding werd door
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Aristoteles geleid. Zijn boezemvriend was
Hephaestion, zijn lijfpaard d. vurige Bucephalus. Alexander was slechts 20 jaar, then
zijn vader vermoord werd. d. Meeste Gr. steden maakten hiervan gebruik om op te staan
en d. onafhankeltjkheid to herwinnen. Met
snelheid en beleid dwong hg alien tot gehoorzaamheid. 't Weerspannige Thebe werd
verwoest behalve d. huizen v. Pindaros en
Epaminondas. Deze gestrengheid ontzatte geheel Griekenland, dat in een algemeene bijeenkomst hem tot opperveldheer tegen d.
Perzen benoemde. Hij liet zijn moeder Olympia,
als regentes achter en Antipater als stedehouder, die in last had, hem telkens nieuw
geoefende troepen na to zenden; want hij
ondernam d. verovering v. 't Perzische rijk
met een betrekkelijk klein leger (30 000 voetkn.
en 5000 miters), dat op een eigenaardige wijs
geoefend en gewapend was (zie 't art. phalanx),
slechts voor korten tijd verbonden was, en
waarvan ieder man, die zich niet op nieuw
wilde verbinden, wel verzorgd teruggezonden
en door een ander vervangen werd. d. Eerste
Perzische macht, die hem onder Memnon d.
Rhodi& in 't N.-W. v. Klein-AziO zou tegenhouden, versloeg hij a. d. riv. d. Granicus,
waarop Sardes en Ephese d. poorten voor hem
openden. Hij liet d. vloot, met uitzondering
v. eenige vrachtschepen sloopen, en toog naar
Halicarnassus, dat hij na heftigen tegenstand
vermeesterde. Gansch Klein-Azik onderwierp
zich daarna. In Phrygie hakte hij te Gordium
d. Gordiaanschen knoop met zijn zwaard door.
Hij trok door Capadocie en bereikte Tarsus,
waar hij zich door 't baden een koorts op d.
hals haalde, die voor zijn leven deed vreezen.
d. Arts Philippus bood hem een genezenden
drank, maar Alexander ontving v. Parmenio,
zijn getrouwen vriend, een brief, behelzende,
dat Philippus door Darius omgekocht was om
hem te vergiftigen. Alexander nam d. beker,
gaf d. arts d. brief, zag hem strak in 't gezicht, en gebruikte d. drank, die hem genas.
Darius trachtte met een ontzaggelgke macht
d. veroveraar to stuiten bij Issus, een bergpas
in d. Taurus, d. sleutel v. Azik, maar vergeefs;
zelfs d. familie des Konings, jegens welke
Alexander zich zeer edelmoedig gedroeg, viel
in 's overwinnaars handen. Alexander bezette
nu Damascus, verzekerde zich v. al d. steden
langs d. Middell. zee; trok zegevierend door
Palestina, en werd in Egypte ale verlosser
ontvangen. Hij herstelde bier, om zijn heerschappg to bevestigen, d. oude wetten en
godsdienstige gebruiken, en legde d. grondslag tot Alexandri8, dat sedert 't middelpunt
v. d. wereidhandel werd. Van daar trok hij
door d. woestijnen v. Lybik, om d. godspraak
v. Ammon to raadplegen, die hem, volgens
sommige schrgvers, voor Ain zoon erkende;
't geen echter door anderen, met al, wat om
trent deze reis verhaald is, wordt tegengespro
ken. Alexander, die d. voorslagen v. Darius
tot een vergelijk verworpen had, ondernam
met d. aanvang der lento zijn derden veldtocht, greep d. Perzen aan tuss. Arbela en
Gangamella over d. Euphraat en sloeg hen
op d. vlucht. Darius redde zich alleen door
d. snelheid v. zijn paard, en gaf zijn leger,
zijn land, en onnoemelgke schatten a. d. overwinnaar prijs. Voorliggend AziO viel nu ge-heel in d. macht v. Alexander; Babylon en.
Suza, waar d. rijkdommen v. 't Oosten opeengehoopt waren, openden voor hem d. poorten, en lag 'deed zijn intocht te 'Persepolis, dat
echter in brand gestoken en in een puinhoop
veranderd werd. Met d. ruitertj snelde hij
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Darius achterna, die door Bessus, satraap v.
Bactriana gevangen medegevoerd en omgebracht werd. Alexander llet d. vermoorden
Koning op d. in Perzi6 gebruikelijke wijze begraven, waarna hij ook Hyrkani6 en Bactriana
onderwierp, en d. verrader Bessus vreeselijk
deed terechtstellen. Alexander bereikte in d.
winter d. Kaspische zee, die d. Grieken toen

nog niet kenden. In 't volgende jaar onderwierp hij Sogdiana ; hij nam 't vijandelijk legerhoofd Oxyartes gevangen en huwde Roxane,
diens dochter. Van hier toog hij naar Indio.
Hij ging over d. Indus ; veroverde 't vijfstroomenland (Pendsjaub), en behaalde d. overwinning op koning Porus, die hem d. overtocht
over d. Hydaspes wilde betwisten. Alexander
wilde nu tot a. d. Ganges doordringen; doch
't algemeen gemor v. zijn manschap noodzaakte hem tot d. terugtocht, dien hij onder
groote gevaren volbracht. Aan d. Hydaspes
teruggekomen, bracht hij een vloot bijeen,
waarmede hij d. Indus afzakte en a. d. Indischen oceaan kwam, waarna hij Nearchus opdroeg mat d. schepen d. kust v. d. Perzische
golf langs te varen tot d. mond v. d. Euphraat.
Hij zelf sloeg te land d. weg naar Babylon
in, en moest uitgestrekte woestijnen doortrekken, waar zijn leger, door gebrek a. water
en leeftocht, grootendeels omkwam; nauwelijks een vierde zijner manschap bracht hij
in Perzie terug. Te Susa trouwde hij met Statira, d. oudste dochter v. Darius ; daarna ging hij
naar Babylon, waar hij grootsche ontwerpen
voor d. toekomst vormde; hij wilde zijn Oostersche en Westersche onderdanen met elkander verbroederen, 't Oosten in d. Grieksche
beschaving doen deelen, handelswegen aanleggen, en d. waterweg v. Babylon verbeteren. Bij 't onderzoek hiervan werd hij door
d. moeraskoorts aangetast; hij bezweek, 32
jaar oud, eer hij d. opvolging regelen kon
(323 v. C.). Alleen had hij zijn veldheer Perdiccas zijn zegelring gegeven, die zich daardoor als rijksbestierder aanmerkte. 't Lijk v.
d. overleden worst werd door Ptolomaeus in
een gouden kilt, in een tempel te Alexandria
bijgezet. Er waren v. hem standbeelden door
Lysippus gebeiteld; Apelles schilderde hem
in d. gedaante v. Zeus, en nog tegenwoordig
bestaan v. hem buster in gesneden steen. d.
Bronnen voor Alexanders geschiedenis leverden Arrianus, Diodorus, Plutarchus en Curtius.
Alexander Severus was Rom. keizer
V. 222 t. 235 n. Chr. Hij was voortreffelijk opgevoed door zijne moeder Julia Mammaea en
tot zoon en opvolger aangenomen door Hellogabalus. Hij regeerde goed maar streng, beteugelde d. oproerig3 soldaten en ontrouwe
ambtenaren, koos zich Paulus en Ulpianus
tot raadslieden, herstelde d. orde, wierp d.
Barbaren v. d. grenzen des rijks terug, maar
stierf in een soldaten-oproer te Sicila dorp
Sicklingen) bij Mainz.
Alexander Newski, zoon v. JAROSLA.W,
grootvorst v. Moskou, werd in 1218 geb. en
volgde in 1248 zijn vader op. Hij versloeg d.
vereenigde Zwaard-ridders uit Lijf- en Esthland en die der Duitsche Orde 5 Apr. 1242 op
't met ijs bedekte Peipus-meer. Twee jaar te
voren had hij zijn Vaderland voor goed beveiligd tegen d. invallen der Zweden. Zij landden
a. d. mond der Newa, maar werden daar 12
Juli 1240 door Alexander volkomen verslagen.
Naar d. plaats dezer roemrijke gebeurtenis
ontving hij d. eernaam v. Newskoi, en sedert
leeft hij in d. Russische sagen en volksgezangen. Alexander schijnt zijn vaderland niet
geheel v. d. overheersching der Tartaren to
I.
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hebben kunnen bevrijden, ofschoon het minder dan vroeger v. onderdrukking en plundering to lijden had. Hij stierf in 1263 to

Kasimkow, en werd wegens zijn vroomheid
na zijn dood als een heilige vereerd. Peter d.
Groote bouwde te zijner nagedachtenis een
prachtig klooster te s. Petersburg op d. plaats,
waar Alexander eens zegepraalde, en stelde
met hetzelfde doel d. ridderorde v. d. heiligen
Alexander Newski in.
Alexander VI, vroeger Rodrigo Borgia,
stamde of v. d. familie Lenzuoli, te Valencia
in Spanje. Hij kwam onder paus Oali
xtus III te
Rome, en trad in d. geestelijken stand. Door
sluwheid, invloed en geld geraakte hij in 1492
op d. pauselijken zetel, dien hij tot aan zijn
dood, 18 Aug. 1503, bekleedde. 't Tijdperk zijner
heerschappij was een aaneenschakeling v.
kuiperij en beroering v. geheel Rano, in 't
belang v. zijn eigen gezag en dat zijner familieleden. Hij verbond zich met koning Lodewijk XII v. Frankrijk tegen d. vrijheid v. ItaliO,
en geen middel werd door hem ontzien tot
bereiking zijner oogmerken. Hij verwaarloosde
d. belangen v. kerk en staat, en was in ondeugd zoo diep gezonken, dat men met moeite
a. d. zekerste berichten der geschiedenis hieromtrent geloof schenkt.
Alexander I (PAuLowITz), keizer aller
Russen, werd 23 Dec. 1777 gob. Zijn vader
Paul I liet zijn opvoeding a. 't toezicht v.
keizerin Katharina II over. Zijn leermeesters
waren: La Harpe v. Geneve, die hem verstandige grondbeginselen inprentte; d. hoogl.
Kraft, die hem in d. proefondervindelijke natuurkunde, en Pallas, die hem in d. kruidk.
onderwees. In Oct. 1793 huwde Alexander met
Elizabeth (voorheen Maria Louisa Augusta),
derde dochter v. Karel Lodewijk, hertog v.
Baden. Toen in d. nacht v. 23 op 24 Mrt 1801
keizer Paul vermoord was, besteeg Alexander
d. troon. Hierdoor kwam er plotseling een
geheele omkeering in d. Russische staatkunde,
die tot vrede met Frankrijk voerde. Die vrede
kon echter, bij d. toenemende heerschzucht
v. Napoleon, niet duurzaam zijn. Rusland
weigerde d. overweldiger in 1804 als keizer
te erkennen, en nam in 1805 deel a. d. derde
coalitie. Doze werd gebroken door d. slag bij
Austerlitz en d. daarop gevolgden vrede te
Presburg. Rusland verbond zich nu in 1806
met Pruisen, maar werd in Febr. 1807 bij
Eylau en Friedland geslagen. Alexander eindigde d. krijg door d. vrede te Tilsit op 7 Juli
1807, en verplichtte zich bij een geheim artikel,
om indien Engeland niet binnen een maand,
met erkenning v. 't beginsel v. d. vrijheid der
zee, vrede met Frankrijk sloot, met Napoleon
gemeene zaak te maken. Nog nader sloot
Alexander zich bij d. geweldenaar a. op 't
congres te Erfurt, in Oct. 1808. In d. oorlog
tegen Oostenrijk in 1809, die 10 Oct. v. dat
jaar met d. vrede te Weenen eindigde, was
Alexander d. bondgenoot des overweldigers,
en zag hij diens macht zich over geheel W.Europa uitstrekken, maar erlangde voor zich_
in d. Z weedschen oorlog geheel Finland, bij
d. vrede te Friedrichsham (17 Sept. 1809). d.
onttrekking v. Alexander a. 't Continentaalstelsel gaf aanleiding tot d. tocht v. 't Groote
leger, voorafgegaan door d. hulpverdragen v.
Frankrijk met Oostenrijk v. 14 Mrt 1812 en
met Pruisen v. 21 Febr. Rusland zocht steun
in d. vrede met Engeland te OerebrO (12 Juli

1812) en in een verdrag met Spanje te Weliky
Luky (20 Juli 1812), waarbij Alexander d.
wettigheid der Cortes erkende. d. Bewonderenswaardige zelfopoffering der Russen en d.
10
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brand v. Moskou dwong Napoleon tot d.
aftocht. Toen d. Franschen d. Russischen
bodem ontruimd hadden, sprak Alexander:
„Nu begint d. oorlog eerst", en hij had gelijk.
Na d. Volkerenslag bij Leipzig in Oct. 1813 was
echter d. val v. Napoleon to verwachten. Na
d. vergeefsche onderhandelingen to Chatllon
(Febr. 1814), kwam to Chaumont (1 Mrt 1814)
een quadruple alliantie tuss. Engeland, Rusland, Oostenrijk en Pruisen tot stand en
Parts werd op 31 Mrt 1814 door d. verbonden
legers bezet. Alexander kwam zelf te Pans,
en keerde 25 Sept. weder te s. Petersburg terug.
In 1815 hield hij geruimen tijd zijn verblijf
to Weenen, om d. handelingen v. 't Congres
te bespoedigen. Alexander verwierf daarbij
't koninkrijk Polen, dat hij een constitute
schonk. Hij handhaafde d. onzijdigheid v.
Zwitserland en der Ionische republiek. Op 11
Aug. 1815 bij d. tweede bezetting v. Frankrijks hoofdstad door d. Verbondenen na d.
slag bij Waterloo, bezocht Alexander andermaal Parijs. Van en
li tijd of nam Alexanders
invloed zeer toe; hij gaf in verbond met Oostenrijk en Pruisen a. d. Europeesche staatkunde een strekking v. achteruitgang en terugkeer tot 't oude, en bedwong d. uiting v.
vrijzinnige gevoelens en d. opgewondenheid
der volken, waardoor toch alleen d. vorsten
v. d. Franschen overweldiger verlost waren.
Vorsten-congressen werden met dergelijke oogmerken gehouden. Ten gevolge v. 't bepaalde
op 't congres te Troppau en Laibach in 1820,
was Rusland gereed soldaten naar Italie te
zenden tot beteugeling der Carbonari. Op 't
congres te Verona werd d. opstand der Grieken en 't ondernemen v. d. bevrijder Ypsilanti door Alexander afgekeurd. In 1825 vergezelde Alexander d. keizerin Elizabeth, die
tot .herstel harer gezondheid naar Taganrog
a. d. zee v. Azof reisde. Hij bereisde hier nog
d. geheele Krim, maar keerde ziek te Taganrog terug. Een galkoorts maakte 1 Dec. 1825
een eind aan zijn 48-jarig leven. Zijn tweede
broeder Nikolaas I volgde hem op.
Als regent streefde hij zijn grooten voorganger Peter na, en overtrof dezen in welwillendheid en edele zielsaandoeningen. Hij
ontwikkelde d. nationale beschaving en 't
volksonderwijs stelselmatig. Hij stichtte of
hervormde d. universiteiten te s. Petersburg,
Dorpat, Kasan, Charkow, Moskou, Wilna en
Warschau, 200 gymnasien, 63 seminarian en
meer dan 2000 nieuwe la.gere scholen, ten
deele volgens 't stelsel v. Lancaster. Door
zijn krachtige medewerking kwam 't Lyceum
v. Richelieu to Odessa tot stand. Hij wees
groote sommen aan voor 't drukken v. belangake werken; tot 't aardeggen v. verzamelingen ; tot belooning v. binnen- en buitenlandsche verdiensten. In 1818 riep hij Demange
en Charmoy naar s. Petersburg, om d. beoefening der Arabische, Armenische, Perzische
en Turksche taal te bevorderen. Ook d. Slawische taal trachtte hij te ontwikkelen. d.
Lijfeigenschap werd in Rusland, Esthland en
Koerland ten deele opgeheven en ieder boer
eigenaar v. zijn grond. Zooveel hij kon, bevrijdde hij zijn onderdanen v. d. verdrukking
door d. adel, d. Bojaren en Starosten, zonder
echter door geweld tot botsing aanleiding to geven. Hij stichtte een school voor d. beoefenin.g
der rechtswetenschap, en bepaalde, dat in lijfstraffelijke zaken geen doodvonnis anders dan
met eenparige stemmen v. al d. rechters mocht
gevold worden. d. Pijnbank werd afgeschaft;
't voorrecht v. d. adel, dat hun erfgoed in
geen geval als straf voor een misdaad kon
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worden verbeurd verklaard, tot alle onderdanen uitgestrekt. Voor 's lands weerbaarheid
stichtte hij militaire landbouw-kolonien. In
1819 plaatste hij in elk dorp v. een militair
district eenige soldaten met een officier, ten
einde d. landbouw to leeren, d. boer to helpen
maar ook in d. wapenhandel to oefenen. Hij gaf
in 1818 a. d. boeren 't recht om fabrieken op to
richten, 'tgeen vroeger alleen a. d. adel on a. d.
kooplieden v. 't eerste on tweede gild vrijstond.
Alexander lokte nijvere vreemdelingen naar
d. vruchtbare, maar braakliggende deelen zijns
lands. Vele uitgeweken Duitschers zetten zich
in Z.-Rusland neder, on in Polen ontvingen
d. kolonisten, volgens keizerl. besl. v. 1816,
uit d. verlaten nationale goederen der kroon,
ondersteuning. Hij verviel in d. laatste jaren
zijns 'evens tot mysticisms. Reeds 't in 1815 ,
Heilig Verbond droeg hiervan d. ken- gestich
merken, wijl 't meer een getuigenis v. 's Keizers vroom gemoed dan een praktisch staatsstuk mag heeten.
Alexander II, d. zoon v. keizer Nikolaas I v. Rusland, werd gab. 29 April 1818,.
ontving onder leiding v. d. dichter Sjoekowski
een voortreffelijke opvoeding en volgde zijn.
vader, 2 Maart 1855, onder d. ongunstigen toestand v. d. nadeelig geeindigden Krim-oorlog op, maar herstelde spoedig d. orde en begon
een vreedzame regeering. Hij verordende d..
aanleg v. 't spoorwegnet, dat thans alle belangrijke plaatsen v. 't uitgestrekte rijk verbindt„
en heeft voor goed een eind gemaakt a. d.
lijfeigenschap. Hij sloot zich aanvankelijk bij ,
Frankij,hdesmnkotNapleon III te Stuttgart in 1857 en bezocht d.
wereldtentoonstelling to Parijs in 1867. Daar riep echter d. advokaat (in 1888 minister)
Floquet hem toe : „Monsieur, Vivo la Pologne r
en schoot d. uitgeweken Pool Beresowsky eon.
kogel op hem at Inderdaad was d. vernietiging v. 't Poolsche volksbestaan tot 't uiterste
en met vreeselijke hardheid doorgedreven.
Een stelsel v. geheime politie on bespieding
verving een krachtig on veredelend rechtswezen; want een geheim genootschap, dateen geheele omkeering v. d. Staat tot elken
prijs, ook door sluipmoord on geweld, bedoelde, dat der Nihilisten, waagde herhaaldelijk aanslagen op 's Keizers leven.. Na d.
Fransch-Duitschen oorlog v. 1870 en 1871 ontstond in 1872 d. Drie-Keizers-bond to Berlijn
tuss. Wilhelm, Franz-Joseph en Alexander II,
die jaar op jaar door bijeenkomsten der Keizers bevestigd word, d. 'vrede waarborgde,
maar Rusland vrij spel list in zijn doordringen naar Britsch-India en naar 't Balkanschier-eiland. Van d. opstand der Serviers on
Boelgaren tegen d. Sultan werd gebruik gemaakt, om na d. val v. Plewna (Dec. 1877)
Turkije tot d. vrede v. s. Stefano to dwingen,
waarbij Bessarabia a. Rusland d. Dobroedsja a.
Roemanie kwam en Boelgarije bevrtjd werd.
Maar nu volgde d. sane moordaanslag der
Nihilisten met snelheid on dweepzieke doodsverachting op d. ander. d. Toestand des Rijks
was onhoudbaar; in een petitie v. d. Russ.
adel in 1881 were geklaagd dat rijksbestuur
zich buiten recht on wet stelde, d. vonnissen
der rechtbanken niet achtte, maar honderdduizenden op bloot vermoeden of als slachtoffers v. wraakzucht der ambtenaren naar
Siberia werden gebannen; dat d. brieven v. d.
postkantoren door d. politie werden gehaald,
geopend en d. schavers, 's nachts opgelicht,
spoorloos verdwenen. Eindeltjk lukte een aanslag. Op 13 Maart 1881 trof een ontploffenda
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bom d. Czaar, zoodat hij gruwelijk verminkt
binnen een uur tijds bezweek.
Alexander III, geb. 10 Maart 1845, gehuwd met d. Deensche prinses Dagmar (Maria
Feodorowna) volgde zijn vader als Czaar des
Russischen rijks in 1881 onmiddellijk op. Hij
bleef trouw a. d. Drie-Keizersbond, maar verdubbelde nog d. strengheid, waarmede d.
Nihilistische aanslagen en woelingen werden
onderdrukt. Door een zeer afgezonderde leefwijs op d. zorgvuldig bewaakte residentien
Gatsjina en Peterhof tracht hij zich tegen
moordaanslagen te hoeden. Door inkrimping
der hofhouding, een zuinig beheer en een
gelukkige keus v. ministers is 't Russisch
financie-wezen en 't krediet v. d. Staat zeer
verbeterd. d. Minister v. buitenl. zaken Von
Giers handhaaft Ruslands aanzien en goede
verstandhouding bij d. Europeesche hoven,
en uitstekende legerhoofden breiden Ruslands
gezag in Midden-Azie humor verder uit.
Alexander, vorst v. Boelgarije, geb. 5
April 1857, is d. tweede zoon v. prins Alexander v. Hessen-Darmstadt en prinses Julia v.
Battenberg. Zijn oudere broeder is gehuwd
met eene dochter v. koningin Victoria v.
Engeland. Hij streed in 1877 onder grootvorst
Nikolaas tegen d. Turken, en werd in April
1879 door d. bevrijde Boelgaren met goedkeuring der mogendheden tot vorst gekozen. Hier
toonde hij zich een bekwaam, energiek, welwillend regeerder, zoodat weldra (18 Sept.
1885) Oost-Roemelio zich met Boelgarije onder
zijn gezag vereenigde. Dit was echter tegen
d. wil v. d. Russ. Czaar, die hem zijn rang
in 't Russ. leger ontnam, d. Russ. officieren
terugriep en hem overliet a. een aanval v.
koning Milan v. Servie. Deze aanval weerde
Alexander niet alleen krachtig af, maar na
d. overwinning bij Pirot (28 Nov. 1885) zou
hij Servi6 bezet hebben, was Oostenrijk niet
tusschenbeide getreden, zoodat op 3 Maart
1886 een eervolle vrede voor Boelgarije tot
stand kwam. Ruslands ongenoegen werd daardoor echter niet bezworen. In een samenzwering werd Alexander gevangen genomen en
over d. grenzen gevoerd, en na een laatste
vergeefsche poging om zich met d. Czaar te
verzoenen, deed hij op 7 Sept. 1886 afstand
v. d. regeering en keerde hij naar zijne familie
in Hessen terug.
Alexander Aegeus was een peripatetisch wijsgeer uit 't begin onzer tijdrekening
en een der leermeesters v. keizer Nero. Hij
heeft veel moeite gedaan, om sommige schriften v. Aristoteles, waarin door 't afschrijven
veel was ingeslopen dat met 't oorspronkelijke
in strijd was, weder in d. oorspr. gedaante te
herstellen.
Alexander Aphrodisiensis leefde tegen 't einde der 2e en in 't begin der 3e
eeuw na Chr. en werd door keizer Caracalla
belast met 't onderwijs der peripatetische
wijsbegeerte te Athene, of volgens anderen,
te Alexandria. Hij is v. alle uitleggers v. d.
schriften v. Aristoteles d. meest beroemde, en
heeft daarom d. bijnaam v. uitlegger (d. Exegeet). Hij heeft ook twee verhandelingen geschreven die hem als zelfstandig denker doen
kennen. IIn d. eene poogt hij te bewijzen, dat
d. ziel geen eigen zelfstandfgheid is, en niets
zjjn kan dan een eigenaardige vorm v. 't lichamelijk organismus, die derhalve met 't lichaam
moet ophouden te bestaan. In d. andere betoogt hij d. onbestaanbaarheid v. een noodlot
(Tatum), zooals dit door d. Stoicijnen werd
voorgestaan. Hij beweert, dat 't onvereenigbath* is met d. veranderlijkheid der dingen,
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welke, zooals d. ondervinding leert, 't gevolg
zijn v. d. natuur en menschelijke vrtjheid,
onbestaanbaar met 't begrip v. zedelijkheid,
en strijdig met 't bestaan der Voorzienigheid._
Van deze verhandeling heeft Hugo Grotius
een Lat. verta!ing geleverd : „Philosophorum
sensentiae de fato", to Amsterdam in 1648uitgegeven. Nog is er v. dezen Alexander een
boekje over d. koortsen:,De febribus", 't eerst
uitgeg. door Demetrius Georgiades; in 1822 te
Breslau door Passow.
Alexander van Hales (ALEsfus), een_
Eng. scholastiek wijsgeer uit 't graafs. Glocester, reisde in 1222 naar Frankrijk, om zich
daar onder d. Franciscanen te laten opnemenr_
Te Parijs werd hij doctor in d. theologie en
onderwees hij o. a. s. Bonaventura. In zijn
werk: „Summa Theologica" geeft hij 't eerste
voorbeeld v. d. subtiele manier v. redeneeren,.
die d. schoolsche wijsbegeerte kenmerkt. Wegens dit werk noemde men hem Doctor irrefragabilis en fons luminis. Het is uitgeg. te
Neurenberg in 1481, to Veneti6 in 1576 en to
Keulen in 1622.
Alexander van Tralles, in Lydia, was
een Gr. geneesheer, die waarschijnlijk in d,
tweede helft der 6e eeuw to Rome leefde. Hij
het een praktisch werk over d. geneesk. na:
„Libr. XII de re medica" Gr. et Lat.; Basil;
1556. Nog wordt hem een kleine verhandeling,
in d. vorm v. een brief, over d. ingewandswormen toegeschreven. (Fabr. bibl. graec.) 't
Book „Quaestiones medicae et problemata
physica", dat gewoonlijk op naam v. Alexander Aphrodisiensis gaat, is misschien wel v.
Alexander Trallianus.
Alexander Farnese, Zie Parma.
Alexander (FRED. spaism.), Nederl. ge
neesk., geb. to Nijmegen. 15 Febr. 1787, promoveerde to Leiden, word in milit. dienst chir.majoor, kwam met d. titel v. honorair hoogleer. a. 't hoofd v. 's Rijks hospitaal te Utrecht,
en werd in 1843 hoogleer. a. d. Clinische school
to Amsterdam, waar hij 6 April 1844 overleed.
Hij schreef vele verhandelingen on opstellen
in tijdschriften, on groote belangstelling wekte
zijn inwijdingsrede, in 1843' to Amsterdam,
,Over d. verbinding v. d. studio der vroegere
geneeskunde met die v. lateren tijd."
Alexandersbad ligt in een schoon dal.
in 't Fichtel-geb. 44 KM. v. Bayreuth. d. Kalien ijzer-houdende bron word in 1751 ontdekt,
en door markgraaf Alexander v. Bayreuth,
a. wien d. naam ontleend is, met een granietmuur omgeven en met een badhuis voorzien,
dat sedert zeer bezocht is, vooral ook om d.
schoone en gezonde omstreken.
Alexanderslag is d. naam v. een mozalkwork, dat in 1831 in Pompeji gevonden word,
en thans in 't museum to Napels bewaard
wordt. 't Is 63 d.M. lang en 38 d.M. breed, voor
een groot deel beschadigd, maar nog 22 personen en 16 paarden zijn bewaard. Oudheidkenners meenen er d. slag bij Issus tuss.
Alexander en Darius in to zien. d. Kleuren
zijn frisch, d. figuren edel gevormd, d. perspectief is zeer juist.
Alexandertocht is d. naam v. een reusachtig beeldhouwwerk en relief door Thorwaldsen drie maal vervaardigd • d. eerste maal
in gips in 1811 in 't Quirinaai to Rome; d.
tweede maal in marmer op d. villa v. d. graaf
Sommariva a. 't Como-meer; d. derde maal
insgelijks in mariner en nog grooter afmetingen in 1829 in 't koninklijk slot Christiaansborg to Kopenhagen. Op een length
v. ruim 20 M. stelt dit heerlijk kunstwerk
d. intocht voor v. Alexander d. Groote to
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Babylon, volgens d. beschrijving v. Curtius
Rufus.
Alexandra -land is sedert 1865 d. naam
v. 't binnenland v. Nieuw-Holland, bijna 19 000
-v.k. geog. mij1 groot en alleen door kleine
stammen v. mboorlingen bewoond. d. N.-0.
hoek grenst a. d. golf v. Carpentaria.
Alexandria, in 't Turksch Skanderich,
d. belangrijke handeishaven v. Egypte a. d.
W. Nijl-arm en 't weer Maraeotis, ten W. v.
kaap Lochias gelegen, werd door Alexander
d. Groote gesticht, die deze stad tot middelpunt v. d. wereldhandel bestemde. Zij was
door hare ligging een vesting; had vijf havens,
en werd door d. Ptolomaeussen aanmerkelijk
verfraaid. 't Schoonste deel der stad heette
Bruchium en bevatte d. prachtige koninklijke
paleizen, met 't academie-gebouw of Museum,
door Ptolomaeus Philadelphus gesticht, waarin
een deel der koninklijke boekerij, 400 000 rollen bevattende, bewaard ward; 't andere deel
v. 300 000 rollen was in 't Serapium, d. tempel
v. Serapis, geplaatst. Een groot deel dezer
boekerij verbrandde bij d. belegering v. Alexandrib' door Julius Caesar, doch werd door d.
Pergamische boekerij, een geschenk v. Antonius a. Cleopatra, vervangen. Vergelijk PetitRadel, „Recherches sur les bibliotheques anciennes et modernes" (Paris, 1819) en Ritschl,
„Die Alexandrinische Bibliotheken" (Berlin,
1838). 't Museum bleef gespaard, en d. geleerden, die daarin woning en onderhoud vonden,
bleven er tot op keizer Aurelianus, onder
wiens regeering deze inrichting ten gronde
ging. d. Boekerij in 't Serapium bestond tot
op Theodosius d. Groote, die alle Heidensche
tempels, in 't Rom. rijk en in d. wingewesten
liet verwoesten. Hetzelfde lot trof ook d. heerlijken tempel v. Serapis, die door een woedenden hoop dweepzieke Christenen (dus niet
door d. Arabieren onder Omar) bestormd, en
met d. boekerij vernield werd.
Bij d. verdeeling v. 't Rom. gebied -kwam
Egypte a. 't Oosten en bleef Alexandri6 't
middelpunt v. d. wetenschap en d. handel
v. 't Grieksche keizerrijk. In 640 viel d. stad
met Egypte in handen der Arabieren, maar,
wig dozen d. zeeweg v. Indi6 n. d. Roode zee
kenden, en d. Indische waren v. Suez per karavaan naar Alexandri6 brachten, bleef d. stad
bloeien, doordat zij in 't uitsluitend bezit was
v. d. verkoop der schatten v. 't Oosten a. 't
Weston, tot d. Portugeezen in 1498 d. weg ter
zee n. Oost-Indic vonden. d. Tegenw. stad staat
niet meer op d. plaats der oude, v. walker
puinhoopen nog slechts een galerij, niet ver
v. d. poort, die naar Rosette leidt, en 't Z.-Oostelijk amphitheater to zien zijn. d. Bevolking,
oudtijds op eon millioen geschat, waaronder
300 000 vrije burgers, slonk in d. vorige eeuw tot
30 000, maar bedraagt thans wader 240 000 inw.
In 1798 werd d. stad door Napoleon genomen
en versterkt, doch in 1801 a. d. Engelschen
overgegeven, die in 1803 wader aftrokken.
Mehemed-Ali heeft er eon paleis on verscheidene nieuwe gebouwen gesticht. Sedert d.
doorgraving v. d. lan.dengte v. Suez, d. aanleg
v. 't Mahmoedkanaal on een spoorwegnet,
dat Alexandria met Kairo on met d. hoofdpunten v. 't Suez-kanaal verbindt, nam d.
handelsbloei v. d. stad een nieuwe vlucht.
Meer dan 100 000 vreemdelingen vestigden er
zich en vormen er eon Europeesche handelskolonie, die d. voortbrengselen v. 't gansche
Nijidal verwisselen tegen d. producten v. 't
Oosten on d. fabriekswaren v. 't Weston ; zoodat in 1885 ruim 1100 stoom- on ruim 1200
zeilschepen met een ruimte v. anderhalf nail-
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lioen ton d. haven binnen kwamen, d. invoer
ruim 80 millioen on d. uitvoer ruim 115 millioen gulden waarde had. d. Door deze welvaart ontstane prachtige wijken werden in
1882 zwaar geteisterd door d. opstand v. Arabipasja, die aanleiding gaf tot een bombardement door d. Engelschen. Nadat 't dweepzieke
gepeupel op 11 Juni vele Europeanen had gedood, on bijna alle vreemdelingen d. stad hadden verlaten, werden op 11 Juli d. vijf forten,
die uit 250 ouderwetsche kanonnen vuurden,
door 8 zware pantserschepen en 5 kanonneerbooten onder adm. BEAUCHAMP SEYMOUR ZOO
hevig on juist beschoten, dat na tien uur
(v. 's morg. ? tot 's nam. 5 uur) d. laatste batterij
onbruikbaar was gemaakt, maar er was door
d. granaten in d. schoonste deelen der stad
brand ontstaan, die door 't plunderend grauw
werd aangewakkerd. Eerst op 14 Juli gelukte
het a. d. gelande Engelsche zeelieden d. stad
to bezetten en d. brand to blusschen. Sedert
is d. schade hersteld on vergoed on Alexandria
schooner dan ooit. Een buitenhaven v. 350 H. A.
oppervlakte on 10 M. diepte wordt door een
zeebreker, v. 2340 M. lang, beveiligd. Uit d.
oudheid verheft zich nog d. 32 M. hooge roodgranieten Pompejuszuil (zie dat art.). d. Obelisk
uit d. tijd v. koning Thutmos III, d. naald v.
Cleopatra genoemd, is naar Londen overgebracht.
Alexandrijnsche codex is een oud
Grieksch handschrift des Bijbels, bevattende,
in drie deelen d. Grieksche vertaling der zeventigen v. 't Oude, on in 't 4e deel d.
oorspronkelijken tekst v. 't Nieuwe Testament. Dit handschrift is thans in 't Museum to Londen, on werd omstr. 1628 door
Thomas Rowe, Eng. gezant to Konstantinopel,
als een geschenk v. d. patriarch Cyrillus Lucaris a. Karel I kon. v. Engeland, gezonden.
Cyrillus had dit handschrift v. Alexandria,
waar 't waarschijnlijk geschreven is, naar
Konstantinopel medegenomen. Op een afzonderlijk blad, dat er bijgevoegd is, bericht hij,
dat 't, volgens een overlevering, door een aanzienlijke Egyptische vrouw, Thela, niet lang na
't concilie v. Nicea (325) is geschreven. Van 't
0. T. is een schoone uitgave bezorgd to Oxford
door J. E. Grabe (4 din., 1701-1720) on v. 't
N. T. is to Londen in 1786 door C. G. Woide
een nauwkeurige nabootsing (fac simile) geleverd, die voortreffelijk is uitgevoerd.
Alexa.ndrijnsche eezrw noemt men 't
tAjdperk v. ruim 900 jaar, waarin wetenschap
on kunsten, die in Griekenland sedert d. Ma,cedonische heerschappij (350 v. C.) a. 't kwijnen geraakt waren, eerst onder d. Ptolemaeussen, later onder d. Romeinen gebloeid
hebben. Men kan dit tijdperk in twee deelen
splitsen, waarvan 't eerste v. 323 t. 30 j. v.
Chr. d. regeering der Ptolemaeussen bevat,
on 't tweede tot 640 n. C. of d. verovering
door d. Arabieren loopt. Ptolomaeus Philadelphus was d. stichter der Alexandrijnsche
bibliotheek. Hier ontwikkelden zich taalkundigen, als Zenodotus v. Ephese en Eratosthenes Cyrenalcus; dichters, die zich echter meer
door belezenheid en scherpzinnigheid dan door
oorspronkelijkheid onderscheidden, als Apollonius Rhodius, Aratus, Nicander, Lycophron,
Theocritus en Philetas; groote wiskundigen,
als Euclides, Apollonius v. Perga, v. wien
een work over d. kegelsneden behouden is,
Nicomachus, d. eerste wetenschappelljke rekenkundige, en zijn uitleggers Diophantes on
Jamblicus; sterrekundigen, die d. Egyptische
hieroglyphen ter verklaring der Noordelijke
hemeLspheer aanwendden, en d. nu nog ge-
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bruikelijke beelden en benamingen v. d. groe- ' was Jamblicus geb. te Chalcis in Coelosyrie,
overl. in 333. Lidien d. schriften, die onder
pen v. vaste sterren bepaalden, zooals Eratoszijn naam bekend zijn, voor echt kunnen gethenes, Aratus, Menelaus en Claudius Ptolohouden worden, was hij een wijsgeerig dwemaeus; natuuronderzoekers, ontleedkundigen,
per v. buitengewonen aard. Na hem was
zooals Herophilus en Erastratus ; geneesheeren
en wondheelers, zooals Demosthenes PhilaProclus, in 412 to Konstantinopel geb., 't hoofd
der Alexandrijnsche school, die reeds begon
tetes, die 't eerste werk over d. oogziekten
schreef; d. kruidkundigen Zopyrus en Crateto verflauwen ; hij wekte daarin een nieuw
leven door zijn dweepzieken ijver en verbeeldde
vas, die d. Pharmaceutica uitbreidden, en tegengiften uitvonden ; empirici, wier aanhang Philizich hoogere openbaringen to hebben. Wat
nus stichtte, en leeraars in d. geneeskunde,
hij echter geleverd heeft, is niets anders dan
waaraan Asclepiades, Soranus en Galenus
een uitbreiding v. d. denkbeelden v. Plotinus.
hunne vorming te danken hadden.
HU heeft een groot aantal leerlingen gehad.
Alexandrijnsche school. Het Chrisd. Laatste Alexandr. wijsgeeren waren Damastendom was reeds vroeg naar Alexandria
cius en Simplicius. In 529 vluchtte d. eerste
overgebracht en ontwikkelde zich hier op
naar Perzie en toen hij uit deze ballingschap
wijsgeerigen grondslag .; zoo ontstond een
terugkeerde, had alle belangstelling in d.
Alexandrijnsche theologie, die door d. leerlinNieuw-Platonische wijsbegeerte opgehouden;
gen der catechetenschool verbreid werd, welke
sedert dien tijd behoort zij alleen tot d. geonder d. leiding stond v. Pantaenus, Clemens
schiedenis.
en Origenes. Volgens 't begrip dezer school
't Eigenaardige v. deze philosophie, die zich
heeft God zich aan ieder yolk naar zijn aard
zoo lang heeft staande gehouden en zoo veel
geopenbaard door d. logos (d. goddelijke rede),
bekwame mannen onder hare voorstanders
maar d. verhevenste openbaring is 't Chrisheeft geteld, is, dat daarin al wat 't Heidentendom; d. Heilige Schrift is door God ingedom als godsdienst en wijsbegeerte heeft opgeven maar ook andere schriften, zooals die
geleverd, bijeen werd gebracht en daaraan
v. PLATO. Zulk een voorstelling v. 't Christenzulk een verklaring gegeven, dat 't met de
dom in overeenstemming met d. wijsbegeerte
tot haar behoorende ideeen overeenstemde;
noemden d. Alexandrijnen gnosis; van daar
zij was daarom zeer verdraagzaam behalve
d. naam Gnostieken (zie dat art.). d. Jon g ere jegens 't Christendom. Bijzonder was haar 't
school ontwikkelde zich in deze richting in
denkbeeld eigen, dat het weten niet door dend. 4e eeuw onder Athanasius en in d. 5e eeuw
ken verkregen wordt, maar 't gevolg is v. 't
onder Cyrillus. d. Oudere, ook Nieuw-Platoonmiddellijk aanschouwen met d. oogen des
nische geheeten, en die ook to Athene en
geestes, waarvoor een zinsverrukking noodig
Rome leeraars en aanhangers had, ontstond
was, waartoe d. Alexandrijnsche wijsgeeren
omstr. 200 j. v. C. en heeft bestaan tot 529,
zich verbeeldden to komen. Zij geloofden a. een
toen zij op last v. keizer Justinianus ontbondrievoudig beginsel der wereld; wat zij het
den werd. Hare strekking was then voornaeene bij uitnemendheid, d. ziel der wereld en
melijk, om 't Heidendom en d. oude wijsbe't verstand der wereld noemden. Al wat begeerte tegen 't Christendom to handhaven. Als
staat, is 't uitvloeisel v. dat eene bij uitnestichter v. deze school kan Ammonius Saccas
mendheid; en in dat uitvloeisel is to onderbeschouwd worden. Daze was v. geringe afscheiden, wat dichterbij d. oorsprong is, van
komst, maar was door zijn aanleg en geestwat er verder of is. 't Nieuw-Platonismus is
drift voor d. wetenschap niet alleen bekend
ten laatste voor 't Christendom bezweken,
geworden met d. wijsbegeerte der oude Griemaar 't heeft ontegensprekelijk grooten invloed
ken, maar ook met die der Oosterlingen, waaruitgeoefend op d. Christelijke Kerk; menig
toe hij in Alexandria d. schoonste gelegenbelangrijk verschijnsel kan daaraan worden
heid had. d. Grieksche wijsbegeerte ondertoegeschreven en menig voor Christelijk gescheidde zich door diepe redeneering; die v.
houden denkbeeld, dat in d. Christelijke Kerk
't Oosten door geestvervoering en dweperij.
korteren of langeren tijd zich heeft staande
Ammonius Saccas was onder d. invloed v.
gehouden, vond zijn oorsprong in deze philobeide; en dit gaf zijn school 't eigenaardig
sophie. Van d. vele geschriften over deze phikarakter, dat zij tot Karen ondergang bewaard
losophie zijn 't meest bruikbaar: „Neuplatoheeft. poogde d. wijsbegeerte v. Aristoteles
nische Philosophie" von G. G. Fullebom, in d.
en v. Plato, hoe onderscheiden ook, to ver„Beytragen zur Geschichte der Philosophie"
eenigen. HU heeft een menigte leerlingen geen Ch. Meiners ,Beytrage zur Geschichte der
vormd, die a. zijn beginselen getrouw bleven,
Denkart der ersten Jahrhunderte nach Christi
en die deels to Alexandria, deels te Rome,
Geburt, in einigen Betrachtungen fiber die
deels to Athene hebben geleeraard. Tot deze
Neuplatonische Philosophie" (Leipzig, 1782).
behooren Longinus en Plotinus. Daze laatste
Alexandrijnsche verzen
bestaan uit
heeft d. beginselen der Alexandrijnsche school
zes iambische voeten met een caesuur (snede
't best en duidelijkst ontwikkeld en ons d.
of rustpunt) na d. derden voet; zij waren lang
meeste schriften (Enneaden genoemd, omdat
bij ons on andere Europeesche volken, bijzonelk gedeelte uit negen deelen bestond) waarder bij d. Franschen, in algemeen gebruik; zij
uit d. Nieuw-Platonische wijsbegeerte kan geontleenen dozen naam a. een oud Fransch
heldendicht,
in 't midden der 11e eeuw op
kend worden, nagelaten. Daze Plotinus was
Alexander d. Groote vervaardigd. Gewoonlijk
geb. in 205 to Lycopolis in Egypte. HU was
wisselen twee staande en twee slepende rijmeen man v. een doordringenden geest en een
vurige verbeelding ; vol geestdrift voor 't geen
regels elkander regelmatig of on dit, gevoegd
bij 't stark uitkomen der caesuur, geeft a. deze
hij voor waarheid hield, en ten gevolge daarversmaat iets dreunends on eentonigs, zooals
van een dweper. Ook hij heeft een menigte
dit in d. gedichten v. J. Cats op to merken
leerlingen gehad onder welke 't meest naam
is. Dat ook deze dichtvorm bezielend, vurig
gemaakt heeft Malchus Porphyrius, geb. in
en welluidend kan zijn, heeft L da Costa ge233 to Batania in Syrie. Daze had ook Lontoond in zijn lied : „Vijf-en-twintig jaren."
ginus tot leermeester, maar hechtte 't meest
a. Plotinus. Diens schriften uit to leggen en
Alexandropol is een arrond.-hoofdst. met
diens denkbeelden op to helderen was voor23 000 inw. in 't Russ. gouvernement Eriwan.
namelijk zijn doel. Een leerling v. Porphyrius
Zij ligt a. d. Arpatsjal, een tak v. d. Aras, en
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a. d. weg v. Eriwan n. Kars, en bestaat hoofdzakelijk v. zijdeteelt.
Alexipharmaca noemden d. Grieksche
artsen d. middelen, die d. eigenschap bezitten
om d. schadelijke inwerking v. vergiften (smetstoffen bijv.) op 't dierlijke leven tegen to gaan.
Zij gebruikten daartoe echter kamfer, muskus,
aetherische oli6n of bittere aroma's, welke die
kracht niet hebben.
Alexis (PETROWITZ) was d. oudste zoon v.
Peter d. Groote bij zijn eerste gemalin Eudokia
Feodorowna Lapuchin. Hij deelde in d. ongunst,
waarin Eudokia al spoedig verviel en die in
1699 in een echtscheiding, en in hare opsluiting in een nonnenklooster to Susdal eindigde.
Alexis, onder d. invloed zijner moeder opgevoed in d. oude gebruiken zijns yolks, in zijn
bekrompenheid d. voorrechten der beschaving
gering achtend, verzette zich gestadig tegen
d. hervormingsplannen zijns vaders. Ofschoon
Peter in d. aanvang, vooral ook door Heinrich
Huyszen a. zijn zoon tot opvoeder to geven,
dit poogde to veranderen, ontstond er toenemende verwijdering tuss. vader en zoon. Peter
voorzag, dat die zoon, als hij czaar werd,
spoedig al Peters scheppingen zou vernietigen.
Op zijn aandrang scheen Alexis bereid, om v.
d. opvolging afstand to doen, ja zelfs om monnik to worden, waartoe Peter hem echter tijd
v. beraad schonk; maar gedurende Peters
tweed° reis naar W.-Europa, in 1716, ontweek
Alexis Rusland en verkreeg hij, door tusschenkomst v. graaf SchOnborn, v. keizer Karel VI
verblijf en hulp to Weenen. Peter, die to Amsterdam deze tijding vernam, zond terstond
zijn vertrouwden Rumjanzow on Tolstoi uit,
om d. Prins op to sporen. Deze slaagden
hierin spoedig, on beklaagden zich, namens
hun meester, bij keizer Karel over d. verleende
bescherming. Alexis werd hierop in stilte eerst
naar Inspnick, vervolgens naar Napels gevoerd. Ook hier wisten hem d. beide afgevaardigden to vinden, en schijnen zij met hem
een mondgesprek to hebben gehad. Het gevolg
hiervan was d. terugkeer v. Alexis to Moskou
in 1718, waar ook Peter kort to voren was
aangekomen. Op 4 Febr. 1718 verscheen nu
Alexis voor zijn vader on d. rijksgrooten als
een gevangene; hij beleed zijn verkeerdheden
en verklaarde zich d. troon onwaardig. Hierop
werd Peter, zoon v. Peter d. Groote on Catharina, bij ukase tot wettig troonopvolger verheven. Alexis had echter niemand willen noemen, die hem tot zip onberaden stag had
aangezet, en dit gaf aanleiding tot een verder
Aerechtelijk onderzoek hiernaar. d. Hooge Rustche geestelijkheid gaf naar aanleiding hier--van een gewijsde, waarin zij d. beslissing over
-d. straf wel a. 't goedvinden v. d. Czaar toekende, meat hem tot lankmoedigheid aanspoorde. d. Wereldlijke rechters, ten getale V.
,144, sprakeu 't doodvonnis over d. jeugdigen
Nord uit. Gronden tot zulk een oordeel schiinen niet bestaan to hebben. Peter beval, dit
vonnis a. d Prins voor to leven, die hierdoor
zoo getroffen werd, dat hij d. volgenden dag
stierf. Peter was alzoo zijdelings d. moordenaar zijns zoons, en betoonde als vader minder liefde a. een eigen kind, dan Catharina
a. haren behuwdzoon, voor wien zij zich met
kracht in d. bras stelde. Er heerscht echter
zoowel over d. schuld v. Alexis als over Peters
gedrag, vooral bij d. veroordeeling, nog veal
-duisters, dat wellicht nooit geheel zal zijn op
to helderen. (Verg. De Lamberty, „Memoires
pour servir Phistoire du 18e siecle", La Haye,
1724-1740).
Alexis (WILLIBALD), is d. schrijversnaam
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geb. 23 Juni 1798 to Breslau,
die wel eens d. Duitsche Walter Scott genoemd wordt, on wiens boeiende, meest door
schoone beschrijvingen uitmuntende, romans
ook in 't Nederl. vertaald zijn, bijv. „Cabanis"
(1832); „Roland v. Berlin" (1840) „Der falsche
Waldemar" (1842); „Die Hosen von Herrn von.
Bredow" (1840-1848); „Ruhe ist die erste Burgerpflicht" (1852); „Isegrimm" (1854), on „Dorothe" (1856).
Alexisba,d is in 't Selkethal, in AnhaltBemburg. Dit bronwater is 't rijkste in ijzerdeelen v. Duitschland, maar wordt zelden gedronken. In 1811 werd er een ruim badhuis
gebouwd, on d. omtrek verfraaid. Men maakt
v. daar aangename tochten door d. Harz, bijv.
naar 't Rondeel bij d. Zwavelberg, op een
vooruitstekende rots liggende;n.Habichtstein ;
't v. manner gebouwde Harzgerode; d. bruisenden Maagdensprong tuss. ijzerhutten on
d. Duivelsmolen op d. Ramberg; n. 't slot
Ballenstadt, 't bekoorlijke Stolberg on n. d.
burcht Falkenstein, die op een rots v. grauwacke gebouwd is.
Alexis del Arco, een Spaansch schilder,
in 1625 geb., is ook bekend onder d. bijnaam
V. EL SORDILLO DE PEREDA, omdat hij doof was
on leerling v. Pereda. Met meesterschap over
kleur en teekening heeft hij vele altaarstukken en portretten geschilderd, o. a. to Madrid:
een s. Theresia in d. kerk v. s. Salvador, d.
kerk v. 0. L. V. de la Novena en een „Hemelvaart" in 't klooster der Drieeenheidsbroeders.
Hij stierf to Madrid in 1700.
Alexius (s.), d. beschermheilige der Lolharden, die daarom ook Alexianen heeten,
was v. aanzienlijke Rom. afkomst on leefde
onder paus Innocentius I in 't begin der 5e
eeuw. Hij was zeer weldadig, leefde eerst als
kluizenaar, maar later wader in d. maatschappij. Boven zijn graf op d. Aventijnschen
berg to Rome is een prachtige kerk to zijner
gedachtenis gebouwd on d. 17e Juli is zijn
gedenkdag.
Alexius is d. naam v. versch. Byzantijnsche keizers. Van dezen zijn 't merkwaardigst
ALEXIUS I, COMNENUS, die v. 1081 t. 1118 regeerde.
Hij was een broederszoon v. keizer Izaak
Comnenus, werd door 't lager tot keizer uitgeroepen en sloot zijn voorganger Nicephorus
in een klooster. Hij had to strijden tegen d.
kroonpretendenten, tegen d. Turken en tegen
d. Noorman Robert Guiscard, en toen hij
hunne aanvallen to boven was, verschenen
d. eerste Kruisvaarders in 1096 to Konstantinopel. Hij was genegen hun ondememen
tegen d. Turken to begunstigen, mits zij d.
veroverde streken beschouwden als leengoederen v. zijn rijk. Dit gaf aanleiding tot veel
twist on verwikkeling, waarbij Alexius v.
listen on verstandhouding met d. Turken gebruik maakte om zich v. zijn lastige on ongenoode bondgenooten to ontdoen. ALEXIUS IV
was d. zoon V. keizer IZAAS ANGELUS, die
door zjjn broader onttroond on blind gemaakt
was. Alexius vluchtte naar paus Innocentius
III, die horn bijstond in 't verwerven v. d.
huip der Kruisvaarders, onder aanvoering v.
V. WILH. HIRING,

BOUDEWIJN V. VLAANDEREN. Met VerletiaalLSChe
schepen onder DANDOLO kwamen d. Vlaamsche

Kruisvaarders in 1203 to Konstantinopel, verdreven d. overweldiger ALEXIUS III naar Nicea,
on verhieven Alexius IV on zijn blinden vader
ten troon. Doch reeds in 1204 werd Alexius
in een oproer verworgd en Boudewijn v.
Vlaanderen zelf tot keizer verheven.
Alton is d. naam v. drie dorpen in Nederland; 't bela.ngrijkste v. deze is Alfen a. d.
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-Op 21 Oct. 1425 bevocht Jakoba v. Beieren
Bier in persoon een overwinning op hare
tegenstanders.
Altenide is een metaalmengsel v. 63 pct.
.koper, 31 pct. zink en 6 pct. nikkel, dat een
schoonen zilverglans heeft en tot smaakvolle
.huishoudelijke voorwerpen wordt verwerkt.
Alfieri (VICTOR) werd 17 Jan. 1749 to Asti.
in Piemont geb. Nauwelijks een jaar oud, verloor hij zijn wader on kwam hij onder d. voogdij
v. zijn oom, die in 1765 stierf en hem groote
rijkdommen naliet. Na eerst Italie, Frankrijk
.en Engeland en later een grout deel v. Europa
bereisd to hebben, wijdde hij zich a. d. beoefening der fraaie letteren. Het eerst schreef
-hij „Cleopatra", dat in 1775 tweemaal to Turin.
werd ten tooneele gevoerd, en sedert bestudeerde hij d. meesterstukken, die in d. oude
sn nieuwe talen bestonden. Binnen zeven jaar
gaf hij 14 treurspelen : „Flips II," „Polynices,"
.,,Antigone," „Agamemnon," „Virginia," „Orestes," „d. Samenzwering der Pazzi," ,,Don Garica," „Rosemond," Maria Stuart," „Timoleon,"
„Octavia", „MeropO" en „Saul," eenige prozawerken (o. a. „Verhandeling over d. tirannie"
en een vertaling v. Sallustius) en dichtstukken („Etruria gewroken," „Ode op d. omwenteling der Staten v. N.-Amerika") in 't licht.
In dezen tijd had Alfieri to Rome een onge•oorloofde verbintenis aangeknoopt met d.
gravin d'Albany, vrouvir v. d. pretendent
Eduard. Daze vereeniging mishaagde d. Paus
-en gaf aanleiding, dat d. dichter, die zich ook
door zijn republikeinsche gevoelens en liederen gevaarlijk had gemaakt, verbannen werd.
Alfieri vluchtte naar Straatsburg, waar hij
Agis", „Sophonisbe", „Myrrha" on „Twee Brutussen" (d. stichter der Rom. republiek en d.
laatste harer burgers) schreef. Van daar vertrok hij met zijn vriendin d'Albany naar
Parijs, waar hij 14 Maart 1789 een brief a.
Lodewijk XVI schreef, waarin hij dezen vrijmoedig ried alles toe to geven wat 't yolk
met billijkheid eischte, d. revolutie, die op 't
punt was uit to barsten, to voorkomen, 't
despotisms, dat in zijn naam heerschte, to
doen eindigen, on zich een onsterfelijken roam
to verwerven door zich a. 't hoofd der beweging to plaatsen. Daze brief bleef zonder gevolg,maar op 14 Juli barstte 't oproer los.
Alfieri bezong d. inneming der Bastille in een
Ode („Parigi sbastigliati"). Onder 't Schrikbewind werd Alfieri vervolgd, zijn eigendom
verbeurd verklaard, zijn rijke bibliotheek on
meubelen verkocht. Sedert veranderde d. liefde,
die hij voor Frankrijk koesterde, in fellers
haat, die woedender werd naar mate d. Fransche wapenen zegevierden. Hij drukte dien
haat in verscheidene scherpe satyres en inzonderheid in zijn „Miso-Gallo" uit. Bijna vijftig
jaar oud, begon hij zich op 't Grieksch toe to
leggen on schreef hij nog vijf tooneelspelen,
zeven blijspelen en een drama, dat hij „Tramelogedia" noemde. Hoe hooger zijne jaren
_klommen, hoe ijveriger hij arbeidde, achtereenvolgende schreef hij overzettingen v. Terentius on v. d. „Aeneis" v. Vergilius een menigte
sonnetten en d. geschiedenis v. zijn eigen leven,
door mad. d'Albany voltooid. Alfieri stierf
B Oct. 1803 to Florence waar hij sedert zijn
vertrek uit Parijs zijn verblijf hield. Zijn overschot rust tusschen 't graf v. Machiavel en
en v. Michael Angelo Buonarotti. Een volledige uitgave der werken v. Alfieri kwam
tuss. 1805 en 1815 to Parijs in 22 dln. in 't
licht. Zijn treurspelen, door Didot in 1788 en
1789 uitgeg., maken 6 dln. uit. Zij bevatten
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vele schoonheden v. d. eersten rang: 't plan
is altijd meesterlijk ontworpen, d. karakters
zijn levendig en Quist; d. toestanden treffend.
Men kan v. Alfieri zeggen, wat hij zelf v.
Hippomedon zeide : L'epouvante marche devant
lui, la t'ete leve'e jusqu'aux cieux. Alfieri is d.
schepper v. 't Italiaansche treurspel.
Alfieri (CESARE), marchese di Sostegno, een
neef v. d. beroemden dichter, geb. to Turin
in 1796, was een verdienstelijk staatsman.
Nadat hij to s. Petersburg en Berlijn als gezantschapssecretaris belangrijke diensten had
bewezen, werd hij door kon. Karel Albert tot
't ontwerpen v. ingrijpende hervormingen gebruikt. Hij werd president der hervormingscommissie, bewerkte dat a. d. universiteiten
in Sardini8 nieuwe leerstoelen werden opgericht, werd belast met 't ontwerpen saner
nieuwe constitutie, en na d. nederlaag v.
Karel Albert, bij Novara in 1848, hoofd v. 't
ministerie. Hij werd echter spoedig door
Gioberti vervangen, in 1856 president v. d.
Senaat en overl. 16 April 1869 to Florence.
Alfoeren, in 't Maleisch Harafora, d. i.
kinderen v. 't gebergte, is d. algemeene naam
v. d. ruwe bergbewoners op d.Philippijnsche,
Moluksche en Aroe-eil., op Borneo, NieuwGuinea en Ceram. Zij zijn donkerbruin, grout,
stark en vlug. 't Koppesnellen, d. i. 't afslaan
en medenemen v. 't hoofd v. vijanden, is bij
hen nog in gebruik.
Alfold is d. naam v. d. laagvlakte, die
nagenoeg twee derde v. eigenlijk Hongarije
beslaat tuss. d. Karpathen, d. Donau en d.
Theiss, voor een grout deel vruchtbare alluviaalgrond, maar 's zomers dikwijls lijdend aan
watergebrek.
Alfonsijnsche tafelen zijn sterrekundige lijsten, die door d. geleerden rabbijn IZAAK
HAZAN Op last V. ken. ALFONSIJS X V. Castilie
vervaardigd zijn. d. Ttjdsbepalingen zijndaarin
geregeld naar d. datum v. 's Konings troonbeklimming, 30 Mei 1252. Zij zijn zeer nauwkeurig, en meermalen herdrukt. d. Eerste
uitg., die zeer zeldzaam voorkomt, is v. 1483
door Radtold to Veneti8.
Alfonsus of Alonzo is d. naam v. vele
koningen in Spanje, Portugal en Napels. d.
Merkwaardigste zijn : ALFONSUS I v. Arragon.
en Navarre, bijgen. d. strijdbare. Hij regeerde
v. 1104 t. 1134 on won 29 veldslagen. Hij was
gehuwd met d. erfdochter v. Alfonsus VI
v. Castili8, maar raakte na d. dood zijns schoonvaders met zijne heerschzuchtige vrouw, die
zelf haar erfgoed regeeren wilde, in onmin, zoodat een echtscheiding volgde. Hij bevredigde
zich echter met zijn stiefzoon Alfonsus VII
en drong teen d. Mooren zegevierend terug
tot Granada, alum d. Christenen bevrijdend.
ALFONSIIS V v. Arragon, bijgen. d. Grootmoedige, regeerde v. 1416 t. 1458 on breidde
zijn gezag uit over Napels en Sicilig. Hij was
door JOHANNA II v. Napels to hulp geroepen,
verdreef SFORZA on KAREL V. ANJOU, had we !
met veel tegenstand to kampen, ja, raakte
zelfs in gevangenschap der Genueezen, die
zijn vloot vernielden, maar bereikte eindelijk
met behulp V. Milaan zijn doel. ALFONSUS X
V. Castili8 en Leon, bijgen. d. Mize, werd geb.
in 1221 on overl. 1284, verwierf door zijn persoonlijken moed grooten buitenl.roem, zoodat
hij door een deel der Keurvorsten tot Keizer
v. Duitschland werd gekozen. d. Opofferingen,
die hij V. zijne staten vergde om zich in
Duitschland to handhaven en zijne aanspraken op Zwaben to doen gelden, verwekten
ontevredenheid en burgeroorlog; zijn eigen
zonen en breeders stonden tegen hem op,
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zoodat hij in 1282 d. troon verloor en als balling te Sevilla stierf. Hij was een ontwikkeld,
wel onderwezen man, die kennis trachtte te
verbreiden ; hij liet wetenschappeltjke werken
en door geleerde Joden to Toledo 't Oude
Testament in 't Spaansch vertalen, d. sterrek.
tabellen v. Ptolomaeus verbeteren en 's lands
wetten verzamelen. ALFONSUS XI (1319-1350)
bijgen. d. Wreker, streed met roem tegen d.
Mooren V. Granada, the zich verbonden hadden
met Aboel Hassan uit Afrika. Hij bracht ze
een verschrikkelijke nederlaag toe a. 't riviertje d. Salado bij Tarifa, vernielde hunne vloot,
en zou ze geheel uit 't schiereil. verdreven
hebben, maar overleed a. d. pest bij 't beleg
v. Gibraltar. ALFONSUS XII, kon. v. Spanje,
geb. 28 Nov. 1857, was d. zoon v. Isabella II
en haar gemaal Francisco d' Assissi. Isabella
II was in 1868 uit Spanje gevlucht en had
in 1870 afstand v. d. troon gedaan ten behoeve
v. haren zoon. Na 't vertrek v. kon. AMADEUS,
te midden der verwarring en woeling v. republikeinen en Carlisten, riepen d. gematigde
liberalen, geleid door d. generaals Martinez
Campos en Canovas, op 30 Dec. 1874, ALFONSUS
tot Koning uit, die 14 Jan. 1875 zijn intocht
te Madrid deed. Hij regeerde met gematigdheid en staatsmansbeleid, maar had meer
sympathie voor d. Duitschen keizer Wilhelm
dan voor d. Fransche republiek. Bij een bezoek, dat hij in 1883 te Berlijn aflegde, benoemde keizer Wilhelm hem tot chef v. een
Ulanen-regiment dat te Straatsburg in garnizoen lag; wig hi.) in d. kolonels-uniform v.
dat regiment d. Pruisische manoeuvres bijwoonde, voelde d. Fransche natie zich daardoor zeer gekrenkt, en toen hij op zijne terugreis Parijs passeerde, werd hij door 't samengeschoolde yolk, dat ,,Weg met d. Ulaan!"
riep, beleedigd en bedreigd. In Spanje werd hij
met geestdrift ontvangen en won hij, hoewel
meermalen onverlaten moordaanslagen op
hem pleegden, meer en meer d. genegenheid,
maar hij overleed reeds 25 Nov. 1885 a. d.
tering. Uit zijn tweede huwelijk met Maria.
Christina v. Oostenrijk waren twee dochters geboren, maar zijn weduwe schonk op
17 Mei 1886 't leven a. een zoon, die onder d.
naam v. ALFONSUS XIII tot komng werd uitgeroepen, met d. kon.-weduwe Maria Christina
als regentes. ALFONSUS I kon. v. Portugal,
bijgen. d. Veroveraar, zoon v. Hendrik v. Bourgonditi, versloeg d. Mooren bij Ourique in
1139 en deed zich op 't slagveld tot koning
uitroepen. Met hulp v. Kruisvaarders deed hij
in 1147 zijn intocht te Lissabon; hij breidde
zijn gebied tot ongeveer d. tegenw. grenzen
v. Portugal uit, en overl. te Coimbra in 1185.
ALFONSUS IV v. Portugal, bijgen. d. Vermetele,
heeft een treurige vermaardheid door 't aandeel, dat hij had in d. moord v. Inez de Castro,
een Spaansche hofdame, met wie 's Konings
zoon Pedro heimelijk gehuwd was. 't Lot v.
Inez de Castro is 't onderwerp v. een schoon
treurspel v. onzen dichter R. Feith. ALFONSUS
V, (1439-1481) bijgen. d. Afrikaan, was d. vader
v. d. beroemden HENDRIX D. ZEEVAARDER. Hij
streed zeer ongelukkig tegen d. Span jaarden,
maar zijn regeering is belangrijk door d. ontdekkingstochten langs d. Afrikaansche kust,
die tot kaap Bojador (1473) werden voortgezet.
Alfrank of Elfrank (Solanum Dulcamara, L.) is d. naam eener plant, die tot
d. nat. fam. der Solane6n of Nachtschaden
behoort. Zij heeft een houtigen wortel, waaruit vele heesterachtige, heen- en weOrgebogen,
doornlooze, neerliggende of langs andere voorwerpen zich slingerende takken ontstaan, die
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schors bedekt, maar bovenaan groen en kantig
zijn; gaafrandige gesteelde bladeren, waarvan
d. lagere ei- of hartvormig, d. bovenste speervormig zijn, stervormige, op lange stelen ge
zeten en toy bijschermen vereenigde, schoonpaarse bloemen, met twee ronde groene vlekjes a. d. voet v. iedere kroonslip, en eirondevuurroode bessen.
d. Alfrank komt in ons Vaderland op vochtige plaatsen, langs d. oevers v. beekjes en
sloten voor, en bloeit v. Juni t. Sept. Vooral
d. eenjarige houtige takjes worden in d. herfst
ingezameld, gedroogd, tot pijpjes gesneden, en
onder d. naam v. Caules of Stipites Dulcamarae
(Bitterzoet), als artsenij in d. handel gebracht.
Hun smaak is in d. beginne bitter, doch later
min of meer zoet. d. Geneeskracht der Stipites
Dulcamarae, zoo zij die heeft, berust waarschijnlijk op een gehalte a. Solanine, en daarenboven op een stof, die door Pfaff Picroglycion
genoemd en door anderen (Pelletier) voor een
verbinding v. Solanine met suiker wordt aangezien. Men schrijft d. Alfrank voor bij langdurige verkoudheden, door jicht en rhumatiek
veroorzaakte pijnen, chronischen huiduitslag
en sommige bloedziekten.
Alfred de Groote, koning v. Engeland,
was d. jongste zoon v. d. Angel-Saksischen
kon. Ethelwolf, en kwam in 871, op twee-entwintigjarigen leeftijd, a. d. regeering in een
hoogst moeilijk tijasgewricht. Engeland was
in d. laatste jaren door d. Denen overheerd.
Zij hadden Northumberland en Mercia in
hunne macht; Alfred streed met moed tegen
hen, maar eindelijk moesten d. Saksers wijken
of zich onderwerpen. Alfred zelf zwierf in
bosschen en woeste streken road, maar verloor d. moed niet en hield gemeenschap met.
zijn getrouwen. Toen d. Denen, in zorgeloosheid verzonken, v. geen gevaar droomden r
-
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behaalde een zoo volkomen zege, dat d. Denen
om vrede moesten smeeken. Zij verkregen dien,
op voorwaarde dat zij zich in Oost-Angelen
en Northumberland als onderdanen des Konings
zouden vestigen en 't Christendom aannemen.
Alfreds verdere regeering was een tijdvak v.
vrede. Hij overl. 28 Oct. 901. Voor d. veiligheid
zijner Staten zorgde hij door 't bouwen eener
vloot en verbetering der schepen. Hij werd
aldus d. grondlegger der Britsche zeemacht.
Door zijn aanmoediging nam d. handel zeer
toe on werden er tochten naar d. Noorscha
on Laplandsche kusten en naar d. Middell. zee
ondernomen.
Voor d. beschaving zijner obderdanen richtte
hij scholen op en legde hij d. grond tot d.
academie to Oxford. Hij lokte buitenlandsche
geletterden naar zijn Staten, en list vele werken, waaronder d. „Psalmen" on d. „Aesopische fabelen" in 't Angelsaksisch overzetten.
Door goede staatsinrichtingen en wetten legdehij d. grond tot d. lateren bloei en voorspoed
v. zijn ruk. Hij vestigde d. zetel v. zijn bestuur
to Londen, waar hij tweemaal 's jams d. Landsvertegenwoordigmg to zamen riep. d. Indeeling v. 't rijk in graafschappen (shires), v. deze
in honderden (hundreds) en v. d, laatste weder
in tienden (centenari6n) kwam onder hem tot
stand. Elk tiental huisvaders maakte een tything uit, welks leden wederkeerig voor elkanders gedrag instonden, en hun opperste (horsholder) moest aangifte doen v. elke verandering v. woonplaats. Een dergelijke betrekking
bestond er ook tuss. elke tien tythings en tuss.
doze on d. shires. Op deze in.deeling werd d.
rechtspleging gevestigd, en daarbij d. eersto
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grand gelegd voor d. rechtspraak der gezworenen, wijl d. vrije goedbezitters v. iedere tything, hundreda en shire tevens als rechters optraden. Alfred gaf ook a. zijn onderdanen een
wetboek, domebook, Tiber judicialis geheeten, dat
wel in volgende tijden is verloren geraakt,
maar welks grondslagen en beginselen, volgens 't gevoelen v. deskundigen, thans nog
leven in d. zoogen. Common Law. Hij ging bij
d. wetgeving v. 't denkbeeld uit eener gelijkheid v. rechten voor al zijn onderdanen, Denen
zoowel als Engelschen. Zoo werd Alfred d.
grondlegger der Britsche vrijheid, want zijn
instellingen hebben 't geweld der eeuwen over leefd, en zijn thans nog d. bolwerken der vrijheid, die hij zoo hoog waardeerde, dat hij in
zijn uitersten wil verklaarde „dat d. Engelschen zoo vrij behoorden te zijn als hunne gedachten."
Al fresco, Zie Fresco.
Alit (Nautilus), Zie Nesteling.
Algardi (ALESSANDRO), geb. to Bologna in
1602 en gest. in 1654, was nevens BERNINI d.
beroemdste Ital. beeldhouwer der 17e eeuw
en om zijn treffende behandeling v. 't naakt
bewonderenswaardig; evenwel was hij niet
vrij v. d. gebreken, die a. d. Ital. beeldhouwkunst v. dien tijd eigen zijn, a. een streven
naar pathos en naar zekere schilderachtige
werking, die buiten d. eischen dier kunst ligt.
Hij heeft voornamelijk in Rome gewerkt. Als
het beroemdste gewrocht v. zijn hand wordt
genoemd 't kolossale relief v. Attila in d. s.
Pieterskerk. Een door hem vervaardigd beeld
v. d. god des Slaaps in d. Villa Borghese is
meermalen voor antiek gehouden.
Algarotti (Graaf FRANCESCO), was een Ital.
geleerde, die versch. werken over d. natuurleer, d. beeldende kunsten, d. handel en 't
krljgswezen geschreven heeft. Hij werd 11 Dec.
1712 te Veneti8 geb., studeerde te Rome en
Bologna en gaf op zijn 21e jaar reeds een
werk uitt dat hem blijvenden roem verschafte :
Newtomanismo per le dame." Voltaire, Chesterfield, Hume, Pitt en Maupertuis roemden
dit werk. Frederik II, kon. v. Pruisen, die
zijn vriend was, ontbood hem, zoodra hij d.
Pruisischen troon beklom, en verhief hem tot
d. gravenstand. Sedert woonde hij te Berlijn
en te Dresden, naar welke laatste plaats hem
Augustus III, kon. v. Polen geroepen had;
doch overleed te Pisa in Italia in 1764.'t Plan
tot zijn gedenkteeken, dat op kosten v. Frederik II, op 't kerkhof (Campo santo) te Pisa
werd opgericht, is door hem zelven ontworpen. Algarotti lehoort buiten twijfel onder
d. uitstekendste mannen der eeuw v. Frederik IL Zijn kundigheden waren zeer uitgebreid, en hij was een der beste kunstkenners
v. Europa. Onder zijn werken, die v. een zeer
verschillenden inhoud munten uit: „Congresso de itera" en onder zijn Saggi sopra le
belle arti d. „Proeven over d. schilderkunst."
Zijn dichtstukken zijn bevallig en vurig, en
behooren onder d. schoonste in d. Ital. taal.
Zijn schriften zijn v. 1721 t. 1764 in 17 dln to
Veneti8 in 't licht verschenen; zijn „Lettere
filologiche" aldaar in 1826.
Algarvie (Arab. el Gharb, d. I. 't Westelijk land) d. Zuidelijkste prov. v. Portugal,
tuss. d. Sierra Monchique, d. Guadiana (die 't
v. Andalusig scheidt) en d. Atlantische zee
gelegen, heeft op 91 v.k. geogr. mijl. 206000
bew. d. Voorn. voortbrengselen zijn: vijgen,
rozijnen, granaatappelen, dadels, pisang, aloe,
amandelen, olijven, wijn en tarwe. Aan d.d kust
bereidt men veel zeezout. d. Bewoners, blijkbaar voor een groot deel v. Arabische afkomst,
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zijn koene zeevaarders. d. Prov. wordt in 3
districten : Tavira, Lagos en Faro verdeeld,
bevat 4 steden, 14 vlekken en 64 dorpen. Faro,
met 8500 inw., is er d. hoofdstad van. In d.
middeleeuwen strekte Algarvi8 zich veel verder uit. Ook d. in Afrika gemaakte veroveringen noemden d. Portugeezen Algarvie, zoodat
d. Portug. koning zich noemde : Koning v.
d. vercenigde rijken v. Portugal, Brazilie en_
d. beide Algarvien.
Algau, Allga,u d. i. Alpgouw (Lat. Algovia) heat 't Z.-W. deel v. Beieren tuss. Vorarlberg, Tirol on Wiirtemberg, dat door d. Algauer-Alpen (2950 M. hoog) doorsneden en door
d. Tiler (een rechtschen tak v. d. Donau) in
tweeen gedeeld wordt. Kempten en Memmingen zijn d. voorn. steden. d. Zwabische, bijna
geheel Katholieke, bevolking onderscheidt zich
door tongval en kleederdracht v. d. overige
Duitschers.
Algebra, in 't Arab. al gebr wal mokeibala,
d. i. aanvulling en vergelijking, is 't deel der
wiskundige wetenschap, dat wij gewoon zijn
stelkunst, algemeene rekenkunst en analysis to
noemen. d. Lombardische geleerden noemden
deze kunst arte maggiore en regolo della cosa,
en nog lang werd d. onbekende grootheid, d.
x in d. vergelijking, d. cosa of causa genoemd.
In 't algemeen is d. algebra een rekenwijze,
met letters en figuren, die d. plaats v. getallen bekleeden; meer in 't bijzonder d. oplossing v. rekenkundige voorstellen door vergelijkingen2 't geen echter slechts d. voorbereiding
tot d. eigenlijke analysis is. Door d. algebra
worden in plaats van met woorden, die tot
een bepaalde taal behooren, door algemeen
overeengekomen, eenvoudige schriftteekens
alle grootheden, voor zooverre die als hoeveelheden door bepaalde of onbepaalde getallen vertegenwoordigd worden, voorgesteld in.
hare eigenschappen en onderlinge betrekkingen, ten einde daaruit d. wetten of to leiden,
volgens welke d. grootheden in 't algemeen v.
elkander afhangen. Deze teekens, die, als hulpmiddelen der redeneering, v. d. redeneering
zelve, die 't doel is, onderscheiden moeten
worden, stellen d. tot d. grootheden betrekkelijke denkbeelden, en hun onderling verband
onafhankelijk v. d. woorden eener taal voor,
en zijn dus buiten deze verstaanbaar; hoewel
deze denkbeelden ook door woorden kunnen
worden uitgedrukt. d. Teekens en vormen
dienen om zeer samengestelde redeneeringen,
bij welke, als men zich alleen v. woorden
moest bedienen, d. meest ingespannen opmerkzaamheid d. draad zou verliezen, met gemak
en zekerheid to kunnen volgen, en 't onderling
verband der daartoe behoorende bijzonderheden zoowel als 't geheel, zoo dikwerf dit noodig is, to overzien. Soms vervangen zij d.
woorden der taal geheel, zoodat men niets
dan deze teekens ziet; soms echter, zoo als
dit in leerboeken over d. algebra geschiedt,
vullen zij d. woorden aan. Doorgaans worden
d. aanvangsletters v. 't alphabet a, b, c enz.
voor bekende grootheden, d. eindletters x, y, z
voor onbekende, te berekenen grootheden, en
d. middelste letters, n,m,p.q, r voor onbepaalde
grootheden gebruikt. In dezelfde redeneering
heeft eenzelfde letter blijvend eenzelfde waarde.
+, -, X, :beduiden dat getallen met elkander opgeteld, v. elkander afgetrokken, met
elkander vermenigvuldigd of door elkander
gedeeld moeten worden ; a 2 stelt een getal voor,
dat met zich zelf vermenigvuldigd wordt;
Va of a3 een getal, dat als 't met zich zelf
vermenigvuldigd wordt, 't getal a oplevert;
,
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.= wijst aan, dat twee hoeveelheden dezelfde
waarde hebben, en zoo zijn er nog veel algemeen aan.genomen teekens en vormen meer.
Naar gelang v. d. inhoud, d. strekking en
't doel der redeneering heet d. algebra cijferof rekenkunst, als zij alleen betrekking heeft
tot 't regelmatig benoemen, 't bijeenvoegen,
scheiden, en deelen v. bepaalde getallen, of
tot d. verhouding tuss. deze, en dus ook tot
d. daaruit voortvloeiende evenredigheden; of
stelkunst, voor zooverre zij uit d. vergelijking
v. twee onderscheiden, in waarde gelijke grootheden, die uit bepaalde of uit door letters aanzeduide onbepaalde, maar als bekend onderstelde hoeveelheden, en uit geheel onbekende
zijn samengesteld, d. waarde der laatste afleidt,
waarbij ook d. leer der reeksen en der logarithmen (zie die artt.) behoort. Differentiaal- en
integraal-rekening heet zij, in zooverre in d.
vergelijkingen d. samenstellende grootheden
deels veranderlijk, deels onveranderlijk zijn,
en d. verandering der eerstgenoemde v. d.
vormen der verandering afhangt. Op d. meetkunst toegepast, voor zooverre lengte-, vlakteen lichaams-uitgebreidheden door getallen
worden vertegenwoordigd, heet zij, als 't hoeken geldt, die door getallen, d. betrekking v.
zekere lijnen in d. cirkel getrokken tot d.
straal aanduidend, worden vertegenwoordigd,
Goniometrie; als door aldus bepaalde hoeken
een platte of bolvormige driehoek met opzicht
tot zijn zijden, vorm of inhoud wordt berekend, Trigonometrie. Toegepast op stelsels v.
kromme lijnen, op gebogen vlakken of op d.
regelmatige en onregelmatige lichamen door
deze begrensd, wordt zij Hoogere meetkunst
,genoemd. Analysis heet zij voor zooverre zij
d. differentiaal- en integraal-rekening tevens
bevat. d. Algebra wordt, op 't voorbeeld v.
Newton, algemeene rekenkunst genoemd, voor
zooverre zij met getallen in 't algemeen, zonder
bepaling V. hunne grootte te doen heeft; deze
benaming is eohter niet toepasselijk op vergelijkingen, waarin d. onbekende tot een hoogere dan d. vierde macht opklimt, omdat die
v. bepaalde getallen afhankelijk zijn, en zon-der deze niet opgelost kunnen. worden. Zij
maakt met d. meetkunst (geometrie) een geheel uit, d. wiskunde, d. leer der grootheden
in algemeenen zin, die dezen naam ontleent
_a. d. gewisheid, d. zekerheid harer gevolgtrekkingen, en op d. natuur toegepast, in d.
Fransche taal wordt aangeduid door d. benaming sciences exactes.
Aan d. algebra, waarvan d. omvang gedurig
grooter is geworden, vooral sedert Leibnitz en
Newton op 't denkbeeld der differentiaal- en
integraal-rekening zijn gekomen, heeft men d.
snellen en verbazend grooten voortgang der
'natuurk. wetenschappen, v. welke zij d. sleutel is, te danken. 't Oudste werk dat wij over
.deze kunst bezitten, is v. Diophantes (zie op
dat woord). d. Nieuwere tijd heeft haar door
d. Arabieren leeren kennen, voorn. door Mohammed-ben-Moeza, wiens werk in 't Eng.
vert., to London in 1831 door Rosen is uitgegeven. In 1200 deed d. Italiaansche koopman
Leonarda Bonaccio een rein naar 't Oosten,
en bracht van daar d. kennis der algebra made.
Sedert dien tijd ward zij eerst in Itali6, weldra
ook in Frankrjjk, Duitschland, Engeland en
Nederland met Per en geluk beoefend. Groote
diensten bewezen a. deze wetenscnap Luca
Borg°, Scipio Ferreo, die d. derde-machtsvergeltikmgen 't eerst opioste, Tartaglia, Cardanus,
Christiaan Rudolf uit Jauer, Stifel, Scheybl,
Stevijn. die d. tiendeelige breuken op maat en
gewichi toepaste en in 't Nederl. over meet-
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kunde schreef, Vieta en Harriot. Merkwaardig
is d. toepassing der algebra op d. geometrie door
Descartes; Leibnitz on Newton kwamen gelijktijdig op 't denkbeeld der differentiaal- en
integraal-rekening. Sedert dien tijd is 't getal
zeer toegenomen der mannen, die Of d. algebra
met hunne ontdekkingen verrijkt hebben, Of
daardoor belangrijke leerboeken hebben geschreven, Of die haar op d. natuurk. wetenschappen hebben toegepast. Verdienstelijk in
dit opzicht zijn Fermat, Napier, Maclaurin,
Campbell, Tschirnhausen, Moivre, Taylor,
Euler, Lambert, Lagrange, Gauss, Abel, Jakob
De Gelder.
Algemeene staten (d.) of Staten-Generaal
vormden een vergadering v. gevolmachtigden
der zeven gewesten in d. republiek der Vereenigde Nederlanden. Onder d. vorsten uit 't
Bourgondische on Oostenrijksche huffs werden
d. Algemeene staten tot bepaalde bedoelingen
ter vergadering beschreven, in 't begin der
Republiek door d. Raad v. State bijeengeroepen. Eerst na 1593 komen zij voor als een
permanente vergadering in 's Gravenhage in
't Hof der graven v. Holland, -gewoonlijk onder voorzitting v. d. Stadhouder. leder gewest
vaardigde op eigen kosten zooveel leden af
als 't wilde, maar elk gewest had slechts een
stem. d. Vergadering vertoonde wel d. souvereiniteit naar buiten, maar bevat die niet,
want d. laden stemden niet naar overtuiging
en geweten, maar naar d. last, hun door hunne
commitenten gegeven. Behalve in bepaalde
gevallen geschiedden d. besluiten bij eenparigheid v. stemmen. Waar d. meerderheid besliste, waren d. wetten slechts v. kracht voor
d. gewesten, die ze aangenomen hadden. Elk
gewest bekleedde om d. beurt door zijn eerste
afgevaardigde 't voorzitterschap, en deze verwisseling geschiedde to middernacht tuss.
Zondag on Maandag. In naam der Algemeene
staten word tot oorlog of vrede besloten; d.
opperbevelhebber (kapitein-generaal) on d.
hoofdofficieren legden a. hen d. eed v. getrouwheid af; in 't lager werden zij vertegenwoordigd door „Gedeputeerden to velde"; in
d. vergaderingen der 0.- on W.-Ind. Compagnie
door afgevaardigden; zij bepaalden d. in- on
uitgaande rechten on 't muntwezen. Hun titel
was, sinds 7 Febr. 1653, Hoogmogende
de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden,
Algen of wieren zijn een plantenfamilie,
die volgens Linnaeus tot d. bedekt bloeienden
(cryptogamen) on in 't natuurlijk stelsel tot
de cal-cryptogamen behooren. Deze fam. omvat een menigte soorten, njarige on overblijvende, die bijna alle in 't water leven,
sommige drijvend, andere a. d. bodem gehecht, nog andere woekerend op waterplanten. 't Verschil tuss. stengel on blad is niet
geheel ontwikkeld maar in d. cellen is bladgroen en zetmeel. Door 't bezit van bladgroen
zijn d. algen of wieren scherp onderscheiden
v. d. schimmels of fungi, omdat zij daardoor
zelf hun voedsel bereiden en niet zooals d.
laatste ten koste v. andere planten behoeven
to leven. Er zijn microscopisch kleine on
zeer eenvoudig saamgestelde wieren, er zijn
er ook reusachtig groot. d. Macrocystis wordt
soms 500 M. lang; d. nereocystis heeft een koraalachtigen. wortel, een stengel v. 25 M., uitloopende in een groote blase, die door een
bundel lintvormige bladeren v. wel 10 M. lang
is omringd. d. Vermenigvuldiging geschiedt
door verdeelin.g, knopvorming, broedcellen en
sporen; deze sporen zijn naakt (gymnocarpia)
of door een hulsel omgeven (angiocarpia). In
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Linnaeus' tijd was d. aandacht der plantkundigen nog weinig op d. algen gevestigd. Eerst
ADANSON, TURNER, VAUCHER, PRINGSHEIM, EHREN-

BERG en KtiTZING hebben haren bouw nauwkeurig onderzocht en NEES VON ESENBECK,
AGARDT en GREVILLE hebben voor d. rangschikking, beschrijving en 't onderzoek der
voortplanting veel gedaan. 't Nut v. vele wieren is zeer groot; sommige dienen tot spijs
als d. zeelatuw, andere tot geneesmiddel als
d. Iersche mos, en nog andere tot veevoeder
en bedvulling; uit d. asch wordt bromium en
iodium bereid.
Algenib is d. ster v. d. derde grootte, in
t sterrebeeld Pegasus aangeduid door y. Met
d. sterren a en ti in Pegasus en a in Andromeda vormt Algenib een rechthoek. Ook een
ster v. d. tweede grootte in Perseus heet

,

Algenib.

Algesiras is een havenstad in d. prow.
Cadix, in 't Spaansche koninkrijk Andalusi8,
met 12500 inw., die een levendigen handel
drijven en 't drinkwater verkrijgen door een
gemetselde waterleiding v. 1400 M. lang. Algesiras was d. eerste stad, die door d. Mooren
(713) ingenomen werd; eerst in 1344 werd zij
door Alfonsus XI V. Castillo herwonnen.
Alghero of Algheri is een havenplaats
op d. N.-W.-kust v. 't eil. Sardini8, in d. prow.
Sassari, met 10 000 inw. Er is handel, koraalv-isscherij en mijnbouw en een prachtige natuur. In d. nabijheid (bij kaap Caccia) zijn d.
Neptunusgrotten, die zeer fraai maar alleen
bij kalme zee te bereiken zijn.
Algiers (Algerie), vroeger een a. d. Ottomanische Porte onderworpen staat, onder d.
regeering v. een Dei, tegenwoordig een Fransche kolonie, ligt a. d. N.-kust v. Afrika, tuss.
Alarokko en Tunis, ten Zuiden begrensd door
d. woestijn Sahara. 't Schoone, door d. Atlas,
d. woestijn en d. Midden. zee, als door sterke
natuurlijke grenzen ingesloten vruchtbare
heuvel- en dalland, 't oude rijk der Numidi8rs,
treedt 't eerst onder Scylax, Massinissa en d.
beide Juba's door d. zegepralen der Scipio's en
Caesar, in d. geschiedenis op. Hier waren d.
koloni8n v. keizer Augustus : Rusazus, Rusconium, Igilgili en Saldee ; hier vestigden
Claudius en Vespasianus d. veteranen-kolonie
Icosium, die Shaw voor 't tegenw. Algiers
houdt; hier lag ook 't oude Romeinsche Municipium Jomnium. Het had toen 33 steden,
was 't korenveld v. Rome, een bloeiende turn,
.bedekt met landhuizen en zomerwoningen v.
irijke Romeinen. Veel hiervan ging in d. Volksverhuizing door 4. Wandalen verloren, en op
't einde der 7e eeuw verdrongen en verdelg.den d. Islam en d. Arabische beschaving, wat
v. d. Romeinen en 't Christendom was overgebleven. Vele Joden vestigden zich hier, en
d. Arabieren in Mauretanie verkregen d. naam
v. Mooren. Naderhand werd, gelijk nieuwe
.onderzoekingen bewezen hebben, op d. puinhoopen v. 't oude Jomnium, door d. Arab.
worst Joessoef Zeiri, omstr. 935, d. stad Algiers
gebouwd.
In 't begin der 16de eeuw maakte d. Turk
Dsjereddin (Hairadin) Barbarossa Algiers tot
.een zeeroovers- en vrijbuitersnest. Sedert dien
tijd ging d. macht v. Spanje in Noord-Afrika
onder, en tegelijk d. veiligheid v. d. handel in
d. Midden. zee. Te vergeefs door d. vloten v.
Karel V (1541), v. Lodewijk XIV (1682-1687),
v. Spanje (1775), v. Engeland en Nederland in
1816 bestreden en getuchtigd, braveerde deze
kleine, door Turksche avonturiers beheerschte,
rooverstaat 300 jaar lang d. macht v. Europa. d.
Abt d. s. Pierre sloeg in de 18e eeuw een over-
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plaatsing v. d. orde v. s. Jan naar Algiers
voor tot beschaving der Algerijnen, doch dit
was, volgens een uitdrukking v. d. kardinaal
Dubois, slechts d. droom v. een braaf man.
Later had Napoleon 't plan om, volgens 't be
art. v. 't geheim traktaat v. Tilsit, v. 7 Juli
1807, d. Afrikaansche steden Tunis en Algiers
te veroveren, en die na d. vrede a. d. Boning
v. Sardinia en Sicilia tot schadevergoeding to
geven. In 1818 werd op 't congres to Aken
besloten, d. zeeroovers-republiek to vernietigen, maar d. staatkunde v. Engeland, dat rinds
1662 door een verdrag gebonden was, belette
dit. Eindelijk maakte een slag met een waaier,
die d. laatste Dei, HUSSEIN, d. Franschen consul
in April 1827 in onberaden toorn toebracht,
een einde a. d. roofstaat. d. Fr. regeering
eischte schitterende voldoening en zond op
12 Juni 1827 een vloot, die tot 1830 Algiers
zonder veel gevolg blokkeerde; maar in Apr.
1830 werd een tocht tegen Algiers ondernomen
met 100 oorlogsschepen on 37 000 man landingstroepen, onder bevel v. generaal Bourmont.
Op 5 Juli 1830 gaf d. Dei Algiers over en bezetten d. Fransche troepen d. vestingwerken
der stad. Sedert hebben d. Franschen Algiers
behouden on hunne macht langs d. N.-kust v.
Afrika uitgebreid, doch niet dan voet voor
voet on met groote opoffering v. geld en.
menschenlevens. Door d. verdrijving der Turken hadden d. Bedoelnen en Kabylen in d.
omstreken en in 't gebergte hun oude vrijheid herkregen en dozen werden nu d. sterkste
tegenstrevers der Fransche uitbreiding. Voornamelijk verhief zich d. emir Abd-el-Kader
(zie op d. naam) tot hoofd v. d. Dsjad of
godsdienst-oorlog, daarin bijgestaan door d.
Maraboets, die d. Arabieren tegen d. Fransche
overheersching opzetten. d. Generaals Clauzel,
Berthezene. Rovigo, Voirol. Bugeaud, Damremont, Valee, Lamoriciere, d'Arbouville, Changamier en Cavaignac voerden met afwisselend
geluk d. Fransche troepen tegen hen aan. Eerst
in Dec. 1847 moest Abd-el-Kader zich a. Lamoriciere en d. Hertog v. Aumale gevangen
geven, waarmede wel a. d. grooten oorlog een
einde gemaakt was, doch niet a. d. halsstarrigheid en oproerigheid der versch. stammen,
zoodat nog steeds een groot leger noodig is,
om de kolonie to beheerschen.
d. Fransche bezitting heeft een kustlengte
v. 136 geogr. mijl, een oppervlakte v. ruim
12 000 v.k. geogr. mijl en een bevolking v.
ruim 3 800 000 zielen, waarvan' 2 350 000 Mahorn. en 36 600 Israel. inboorlingen on 234 000
Franschen. Er zijn drie departementen : Algiers, Constantine on Oran en 10 waste steden:
Algiers (70 000), Oran (60 000), Constantine
(40 000), Bona (22 000), Tlemcen (18 000), Philippeville (15 000), Sidi-bel-Abbas (14 000), Mustapha (13 000), Mostaganem (12 000) on Blidah
(11 000 inw.), die met een spoorwegnet v. 2000
K.M. aan elkander verbonden zijn. Algerie wordt
v. d. voorsten Atlasketen on 't Dsjebel-geb.
doorsneden en heeft geen andere dan kustrivieren; 't water, dat naar 't Z. vloeit, verliest zich in zoute moron. 't Vruchtbaarst is
Metidsjah, een vlakte bez. d. stad Algiers, 30
K.M. lang on 16 K.M. breed. 't Klimaat is
warm, d. nacht echter dikwijls koud; d.
winter is kort on door schoone dagen onderbroken • 's zomers doet d. woestijnwind (sirocco)
veel schade a. d. plantengroei, die er anders
weelderig is. Moerbezien, bananen, oranjes,
olijven, granaatboomen, dadelpalmen, sulkerriot en katoen groeien er naast d. Europeesche
ooftboomen, tarwe en gerst. Veel is er in d.
laatste jaren gedaan om d. bestaanmiddelen
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der kolonie te ontwikkelen; er zijn bronnen
geboord, bosschen aangeplant, 't dep. Algiers
is v. wilde dieren gezuiverd; er worden ijzermijnen en gronden v. lithografischen steen ontgonnen; wijn-, tabak- en vooral zijdeteelt met
goad gevolg bevorderd.
d. Stad Algiers ligt a. een baai tegen d.
helling v. een berg. Op 't hoogste punt ligt d.
Kasbah (citadel), die door een muur omgeven
is en tot hoofdkwartier dient. 't Winterpaleis
v. d. vroegeren Dei is d. residentie v. d. gouverneur-generaal. d. Haven is wel zeer verbeterd, maar niet diep genoeg voor groote
oceaanbooten. Aan d. landzijde is d. stad beveiligd door een muur v. 10 M. hoog en 3 M.
dik, v. afstand t. afstand met vierkante torens
en a. d. buitenzijde met een diepe droge gracht
versterkt. d. Europeesche wijken hebben talrijke schoone openbare gebouwen, woningen
en winkels, en d. Arabische witte buizen met
platte daken zijn schilderachtig en d. omstreken der stad zijn onbeschrijfelijk schoon.
Algoabaai (d.) is a. d. Z.-O.-zijde v. Z.Afrika, 690 K.M. Oostwaarts v. d. kaap d.
Goode Hoop; d. voorn. haven is Port-Elizabeth
met 13 000 inw.
Algol is d. ster ti in 't sterrebeeld Perseus.
d. Kleur- en lichtsterkte v. deze ster neemt
toe on of in een tijdruimte v. 68 u., 40 min.,
52 sec.
Algreen - tTssing (Tage), Deensch rechtsgeleerde en staatsman, gab. 11 Oct. 1797 op 't
ail. Seeland, overl. 25 Juni 1872, klom op tot
procureur-generaal des Rijks, bereisde in 1831
en 1832 Duitschland, Frankrijk en Itali6, schreef
daarna over staatk. onderwerpen, werd lid der
Stenden en in 1828 in d. commissie tot onderzoek V. d. ontworpen grondwet benoemd.
Hij verklaarde zich tegen 't algemeen stemrecht, en toen dit toch werd ingesteld, trok
hij zich terug. In 1854 benoemde d. Koning
hem tot lid v. d. Rijksraad.
Alhambra, d. w. z. het roode huis is d.
voormalige residentie der Moorsche koningen
v. Granada. 't Is een heerlijk gewrocht v.
Arabische bouwkunst en ligt op een half uur
afstand v. d. stad Granada op een berg in een
bekoorlijke landstreek. d. Bouw is begonnen
in 1213 onder Mohammed-Aboe-Abdallah on
voltooid in 1338. d. Alhambra is sedert 't
midden der 18e eeuw zeer vervallen en, eons
door 40 000 Mooren verdedigd, thans slechts
door een compagnie invaliden bewaakt. d.
Voorhof Alberca, d. Leeuwenhof met d. beroemde
fonteinen, d. zuilengangen on arabesken, d. zaal
der Twee Zusters, die met porseleinen wanden
is bekleed, waarop door een koepel een tooverachtige lichtglans valt, on d. zaal der
Abencerragen (zie dat woord) lokken nog immer
vele reizigers.
Alhidada (Arab. bet. = op d. rechten weg
leiden) of vizierliniaal is een koperen liniaal met opstaande klepjes of vizieren a. d.
beide einden, en punten, draden en gaatjes,
geschikt tot 't bepalen eener richting bij 't
landmeten. Bij d. meettafel (planchet) is d.
alhidada onontbeerlijk. Meestal is in 't eene
vizier een small' spleet, waarin een loodrechte draad gespannen is met een rij gaatjes
loodrecht daaronder, on in 't andere vizier
dezelfde inrichting, maar anders om : d. gaatjes
boven, d. spleet onder. 't Vlak, dat men zich
door deze gaatjes en draden kan denken, 't
richt- of viziervlak, moet loodrecht op 't vlak
des liniaals staan, on door diens binnenkant
gaan. Om dit to onderzoeken, plaatst men d.
alhidada op een horizontaal vlak, stelt zich
met 't oog voor een der gaatjes en richt d.
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tegenoverliggende draad op eenig verticaal
staand voorwerp, liefst een baak, een boom
of iets dergelijks, op ongev. 50 M. afstand;
met een ftjne potIoodpunt trekt men dan een
lijn langs d. binnenkant des liniaals. Draait
men vervolgens d. alhidada om, zoodat 't Oene
vizier in d. plaats v. 't andere komt, on richt
men 't viziervlak weder op 'tzelfde verticale voorwerp, dan moot d. binnenkant v. d.
liniaal ook weder juist langs d. eerst getrokken lijn gaan. Is die binnenkant niet in 't
viziervlak gelegen, maar daarmede evenwijdig,
zoo is d. alhidada toch bruikbaar, omdat hare
breedte in vergelijking v. d. afstand v. 't voorwerp verdwijnt. Zelfs als d. binnenkant een
kleinen hook maakt met 't viziervlak, is dit
gebrek onbeduidend, wijl 't verschil, dat hierdoor ontstaat, meestal niet merkbaar zal zijn.
Van meer belang is 't, dat 't viziervlak loodrecht op d. liniaal staat; men overtuigt zich
hiervan door d. linaal op een horizontaal vlak
to plaatsen, en 't viziervlak to richten op
een verticale baak of nog beter op een schietlood d. gaatjes en draden moeten dan alle,
ook na 't geheel omdraaien der alhidada, op
't schietlood gericht blijven. Er zijn meerdere
viziergaatjes boven elkander geboord, om daardoor zoowel op hoog geplaatste voorwerpen
als op laag geplaatste to kunnen richten. d.
Alhidaden zijn meestal voorzien v. een magneetnaald, ten einde daardoor d. richting n.
d. hemelstreken op een teekening to kunnen
bepalen; deze inrichting draagt daarom d.
naam v. orienteerboussole. Zie voor 't gebruik
der alhidada bij 't landmeten d. beschrijving
der versch. landmeetk. instrumenten (bo'assole,
meettafel). Over d. alhidaden kan men naslaan:
tot d. werkdadige meetkunst",
door F. P. Gisius Nanning (Delft, 1828) en
door
C. F. Schneitler, „Lehrbuch der gesammt.
Messkunst" (Leipzig. 1851).
All (BEN - ABOE - THALEB), neef, schoonzoon en
vertrouwde vriend v. Mohammed, was een
dapper krijgsman en welsprekend redenaar.
Nadat hij d. Islam had helpen grondvesten,
nam hij op zich d. bewoners v. Yemen tot
't nieuwe geloof te brengen ; ter belooning
gaf Mohammed hem zijn dochter ten huwelijk. Hij bleef echter v. 't kalifaat verstoken
tot d. dood v. Othman, en behaalde d. zege
op zijn tegenstander Moawyah na 90 gevechten, waarbij Moawyah 45 000, All 23 000
man verloor. Ali werd op 24 Jan. 661 doodgestoken door een sluipmoordenaar v. d. bloeddorstige secte der karadsji, die zijn dood gezworen had. In d. latere godsdiensttwisten
en scheuringen onder d. Mohammedanen bleven d. Perzen altijd d. leer v. Ali toegedaan;
zij houden hem voor d. waren eersten opvolger v. Mohammed.
Ali, PASJA VAN JANINA, werd to Tepeleni
in 't midden der 180 eeuw, uit 't geslacht der
opperhoofden v. een Mohammedaanschen stam
gab„ on verhief zich door buitengewone sterkte
v. geest en list, die voor gevaar noch misdaad terugweek, tot vorstelijke onafhankelijkheld. d. Naburige pasja's hadden zijn vader
verarmd. Na diens dood hitste zijn moeder
d. 16jarigen All aan tot wreak. Ali werd geslagen en gevangen, doch zijn vroolijkheid
en schijnbare zachtmoedigheid troffen KOERDPASJA ZOO, dat hij hem na eon vaderlijke bestraffing weder ontsloeg. Kort daarna vatte
All opnieuw d. wapenen op, en leefde als
roover, doch was in zijn ondernemingen zoo
ongelukkig, dat hij in 't gebergte moest vluchten en, om niet van honger om to komen,
zijn sabel verpanden. In dozen toestand zocht
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hij zijn moeder op, die hem met trotsche verachting ried, een vrouwenrok aan te trekken
en in d. harem te dienen. Hij trok weder
met 600 man op krijg en buit uit, doch werd
volkomen geslagen, en verborg zich in een
ingestort gebouw, waar hij zich radeloos op
d. grond wierp. Hier stiet hij, met zijn stok,
zooals hij zelf a. d. Franschen veldheer Vaudoncourt verhaald heeft, op een kistje met
goud. Voor dezen schat wierf hij 2000 man,
waarmede hij zijn eerste overwinning behaalde, en in zegepraal naar Tepeleni terugkeerde. Sedert was hij voorspoedig, maar niet
minder trouweloos en wreed. Op d. dag zijner
terugkoinst vormoordde hij zijn broader, dien
hij v. verraad beschuldigde, en hij sloot zijn
moeder, onder voorwendsel, dat zij d. omgebrachte vergiftigd had in d. harem op, waar
zij v. verdriet en woede stierf. Ali verzoende
zich met d. Porte, hielp d. oproerigen vizier
v. Scutari overwinnen, en verwierf d. a. zijn
vader ontnomen landerijen en eenige Grieksche steden. Hierop overviel hij d. bij d. Porte
gehaten pasja Selim v. Delvino, en liet hem
onthoofden, waarvoor hij zijn opvolger werd.
d. Sultan benoemde hem tot plaatsvervanger
v. Dervendsji-pasja, die voor d. veiligheid der
landwegen moest zorgen, doch Ali verkocht
a. d. rijkste hoofden der roovers vrijbrieven.
d. Porte zette nu wel Dervendsji-pasja en
zijn plaatsbekleeder af, doch Ali kocht d.
gunst der ministers. Ook bewees hij a. 't hoofd
zijner Albaneezen, ofschoon met prins Potemkm geheime briefwisseling houdend, in d. oorlog v. 1787 tegen Rusland en Oostenrijk a. d.
Porte zulke gewichtige diensten, dat hij tot
pasja v. Tricala in Thessalia benoemd werd.
Nu bemachtigde hij d. stad Janina, hij toonde
.daar een valschen firman, dwong d. inwoners
tot 't teekenen v. een smeeksc rift a. d. Sultan
om hem tot stadhouder te benoemen, en tot 't
opbrengen v. een aanzienlijke geldsom, waarmede hij d. Divan omkocht. Later trad hij
met Napoleon in verbintenis, die hem Fransche ingenieurs zond, doch gedurende d. expeditie in Egypte overviel hij, in 1798, d. voormaals Venetiaansche, toen Fransche, plaatsen
langs d. kust. Na d. vrede tuss. Rusland en
d. Porte (1800) vigil hij d. dappere Sulioten aan,
en onderwierp hen na een driejarigen strijd.
41. Porte verhief hem thans tot opperstadhouder v. Roemanio, waar hij nu zijn knevelarijen met grove onbeschaamdheid voortzette.
HU liet te Gardiki 739 mannen ombrengen
wegens een, voor 40 jaar zijner moeder aangedane, beleediging. Binnen zijn gebied handhaafde hij orde, rust en veiligheid; er werden
nieuwe landwegen aangelegd, handel en nijverheid begonnen toe te nemen, zoodat d.
Europeesche reizigers, met wie hij zich gaarne
onderhield, hem een werkzaam en schrander
regent noemden.
Sedert 1807, toen Napoleon hem Pouqueville
is consul-generaal zond, was zijn afhankelijkheid v. d. Porte slechts schijnbaar. Omdat
hij zijn oogmerk niet bereikte om, bij d. vrede
v. Tilsit , Parga en d. Ionische eilanden te
verkrijgen, verbond hij zich met Engeland,
met 't gevolg, dat hij Parga verkreeg. In 1820
besloot d. Porte a. d. macht v. dezen overweldiger een eind to maken. Ismail-pasja trok
met 5000 Turken, ondersteund door d. hoofden
-der Grieksche wapendistricten, die hem 10 000
man leverden, tegen hem op. d. Grieken omsingelden Ali in d. bergpassen, zoodat hij zich
in 't v. voorraad voorziene kasteel v. Janina
moest werpen, van waar hij die stad in brand
schoot. Na lange belegering trok Koerdsjid,
-
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pasja v. Morea, met 12 000 man tegen 't kasteel
v. Janina op; maar iedere storm werd door
Ali afgeslagen, en d. opstand der Grieken
dwong Koerdsjid in Aug. 1821 met 't overschot v. zijn leger naar Macedonia terug te
trekken. Eindelijk werd All door onderhandelingen met Koerdsjid-pasja misleid, en op
1 Febr. 1822 tot een vrijwillige overgaaf bewogen, waarop hem 5 Febr. door Mehmedpasja d. firman des Sultans werd overhandigd,
die zijn doodvonnis behelsde. Ali vatte met
zes gezellen d. wapenen op, doch werd overmand en neergesabeld.
Alibert (JEAN Louis) was een beroemd
Fransch geneesheer, to Villefranche de l'Aveyron in 1766 gab. Hij studeerde to Parijs. Zijn
schriften onderscheidden zich door een sierlijken Stijl, en vonden daardoor algemeene verspreiding. Zijn eerste werk reeds wordt voor
classiek gehouden en is getiteld: „Traits des
fievres pernicieuses" (5e Od. 1820). Later schreef
hij „Trait() de therapeutique, Systeme de nosologie naturelle" (Paris, 2 vol., 1817-1825).
Zijn meest beroemde werk is „Description
des maladies de la peau" (Paris 1806-1827).
Ook gaf hij een wijsgeerig werk „Physiologic
des passions" (Paris, 1823, 2 vol.) in 't licht.
Hij was hoogleeraar in d. faculteit to Parijs,
lijfarts v. Lodewijk XVIII, on werd door
Karel X tot baron verheven. Hij was zeer
liefdadig on om zijn aangenamen omgang zeer
bemind. Hij stierf in 1837.
Alibi is een Lat. woord, dat elders, op een
andere plaats beteekent, on in d. rechtstaal
beduidt, dat een beschuldigde ten tijde v. 't
aangetijgde fait elders anders was, dan waar
het moest voorgevallen en bedreven zijn. 't
Alibi-bewijs is 't meest directs bewijs v. onschuld a. handdadige deelneming a. een misdrijf.
Alicante is een stad on prov. in 't Spaansche koninkrijk Valencia. d. Prov. is 90 v.k.
geogr. mijl groot on heeft 408 000 bew., d. stad,
d. derde handelshaven v. Spanje, 35 000 inw.,
zij ligt a. een golf v. d. Midden. zee, wordt
door een kasteel verdedigd en drijft sterken
handel ter zee in hout, amandelen, olijven,
wol on katoen, doch inzonderheid in d. zoeten, vurigen, donkeren, Alicantschen wijn, dien
Karel V a. d. berghellingen 't eerst door Rijnwijngaard-ranken liet aankweeken onder d.
naam v. vino tinto. Bovendien is Alicante d.
stapelplaats voor d. handel tuss. Spanje en
omdat d. tollen er minder zijn dan to
Valencia en Carthagena. In 1798 werd hier
een academie voor d. zeevaartkunde opgericht.
Alice (MAUD MARY), groothertogin v. Hessen-Darmstadt, was d. tweede dochter v. d.
Eng. koningin Victoria. Zij was gab. 25 Apr.
1844 on over]. reeds 14 Dec. 1878 a. diphteritis,
maar heeft in hare brieven, in d. opvoeding
harer jonge kinderen on in 't stichten v. liefdadige on nuttige vereenigingen d. roam nagelaten v. een vrome, liefdadigo, wetenschappelijk ontwikkelde vrouw geweest to zijn.
Alighieri, Zie Dante.
Alikruilc (Turbo littoreus, L. Littorina, Feruss., Fr. betoncle, Hd. Kammmuschel., Eng. periwinkle). Daze kleine slak behoort tot d. klasse
der kopdragende weekdieren (Cephalophora) en
bewoont d. kusten v. N.-W-. Europa, vooral
langs Zweden on Noorwegen. Bij Marstrand
vond Linnaeus al d. steenen op d. kust daarmede zoo dicht bedekt, dat hij overal op hare
hoorntjes trad. Daze hoorntjes hebben d. grootte
v. een hazelnoot, zijn bijna geheel road, met
een korte doch scherpe punt en bruine banden. d. Slak is zwart of grip en heeft onge-
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steelde oogen; zij legt eieren in 't voorjaar
tuss. steenen en schelpen.
Tuss. Paschen en Pinksteren worden d. alikruiken bij duizenden opgezameld, met zout
gekookt, met een speld uit d. hoorntjes gehaald
en gegeten. d. Zeelieden en menschen, die gewoon zijn d. dorst door ziltige spijs te prikkelen, eten ze 't meest; anderen oordeelen het
een taai, onsmakelijk eten, dat tuss. d. tanden kraakt, omdat d. ingewanden met klei
en zand gevuld zijn.
Alin2a is een rechtsche tak v. d. Congo,
die door 't Fransche Congo-gebied loopt, door
Savorgnan de Brazza in 1878 ontdekt en door
Ballay in 1883 bevaren is v. Lekati, waar d.
stoombootvaart mogelijk is, tot a. d. mond
bij Monpoerengi.
Alb !tea= 't begin van een nieuw gedeelte
v. een gedrukt of geschreven stuk, aangewezen door, al is d. vorige regel slechts ten deele
gevuld, op een nieuwen regel te beginnen.
Alioth is een ster v. d. tweede grootte,
d. eerste in d. staart v. d. Grooten Beer.
Aliquot beduidt evenmatig. Een aliquot deel
is een deel, dat eenige geheele malen in 't
geheel begrepen is. Aliquote tonen zijn d. tonen, die een instrument doet hooren, als een
toon op een nabijzijnd instrument wordt voortgebracht.
Alise, Arrete of Raccourci wordt in
d. wapenk. gezegd v. een figuur of een teeken, dat afgeknot is en als d. einden er van
d. rand v. 't schild niet raken. Verg. 't art.
Chevron.
Alismaceen of waterweegbree-planten zijn
een fam. v. eenzaadlobbige planters, die in 3 gesl.
ruim 50 soorten telt, waarvan in ons vaderland behooren : d. groote waterweegbree (Alisma
plantago), 't pylkruid (Sagittaria) en d. Zwanebloem (Butomus). d. Meeste overige soorten
groeien tuss. en benoorden d. Keerkringen.
Alison (ARCHIBALD), geb. 29 Dec. 1792 te
Kenley, overl. 23 Mei 1867, was een Schotsch
rechtsgeleerde en geschiedschrijver. Hij bekleedde d. hoogste rechterlijke waardigheid
in zijn vaderland. Zijn hoofdwerk is : „History
of Europe from the commencement of the
French revolution to the restauration of the
Bourbons" (8e uitg. in 20 dln, 1850), dat in vele
talon is overgezet. Ook schreef hij:„The life
of the duke of Marlborough” (3e dr. 1855);
„History of Europe from the fall of Napoleon
to the accession of Louis Napoleon" (2e dr.
1865, 8 dln). Al deze werken getuigen v. strong
conservatieve grondbeginselen.
Alison (ARCHIBALD), geb. 21 Jan. 1826 to
Edinburg, streed in 1854 en 1855 in d. Krim,
was in 1857 secretaris v. d. staf v. lord Clyde
bij 't beteugelen v. d. opstand in Britsch-Indi6,
verloor daar bij 't ontzet v. Lucknow een arm,
maar voerde toch opperbevel in d. Afrikaanschen veldtocht tegen d. Ashanti in 1873
en 1874.
Alizarine of kraprood word vroeger uit d.
Levant aangevoerd onder d. naam al lizari,
en is 't kleurende beginsel in d. wortel v. d.
meekrap (zie dat art.) die tot 't verkrijgen v.
d. kleurstof in ons vaderland veel word verbouwd en fabriekmatig verwerkt. Alizarine
lost weinig of niet op m water, maar wel in
alkohol, aether en houtgeest, in alkali6n (waar
't violet bij opvallend, on purperrood bij doorvallend licht wordt) on in zwavelzuur (waar
't helderrood wordt). 't Prachtig roode kraplak
is een nederslag uit aluin, alizarin° on alkali.
Verreweg d. meeste alizarine wordt tegenw.
verkregen niet uit meekrap maar uit steenkoolteer. In 1832 ontdekten Dumas on Laurent,
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dat uit steenkoolteer anthraceen kan worden
verkregen on in 1868 vonden Grate en Liebermann, dat anthraceen omgezet kan worden in
alizarine, want d. formula v. anthraceen is = C,4
H,0 on v. alizarine = C,4 H,, 04. Sedert deze ontdekking wordt d. alizarine op groote schaal
fabriekmatig uit koolteer bereid in Duitschland, Engeland, Frankrijk en Zwitserland, zoodat d. jaarlijksche productie 32 millioen gulden waard is tegen 9 millioen vOOr 1868, niettegenstaande toen een K.G, twaalf gulden en
daarna anderhalve gulden geldt.
Alizarine-inkt, 't eerst in 1856 door Leonhardi bereid, bestaat uit 210 deelen galnoten
en 15 deelen meekrapwortel, getrokken op 600
deelen warm water, en d. gefiltreerde vloeistof gemengd met 6 deelen zwavelzuur-indigo,
26 deelen ijzervitriool en 10 deelen azijnzuurijzer. Deze inlet is bij 't schrijven blauw-groen,
wordt op 't papier glanzend donker zwart en
beschimmelt niet.
Alkali. In d. scheik. duidt men onder deze
algemeene benaming d. oxyden v. potassium.
(kalium), sodium (natrium) en lithium, boneyens d. ammoniak aan i d. drie eerste bestaan
alzoo uit een verbinding v. een metaal met
d. zuurstof, en heeten dan potasch (kali), soda

(patron) en lithion ,• laatste is een verbinding v. stikstof met waterstof. d. Eerste worden ook wel vuurbestendige alkalien genoemd
en 't laatste vluchtig alkali. d. Ammoniak
bezit vele eigenschappen der overige alkalign.
Vroeger noemde men deze stoffen loogzoutige,
omdat d. potasch en soda, door uitloogen v.
plantenasch verkregen, een oplossing geven r
d. Voornaamste kenmerken der alkalien zijn
d. volgende : zij bezitten een eigendommelijken
smaak, d. loogsmaak, verzeld v. een bijtende
aandoening der tong; zij vernietigen door oplossing d. dierlijke weefsels, vandaar d. benaming v. bijtende, kaustische (v. xcet5ortxog)
alkalien, ammoniak heeft een eigenaardigen,
prikkelenden geur; d. andere zijn, bij lagers
warmtegraad, reukloos; bij verwarming hunner sterke oplossingen echter, verspreiden zij
een flauwen geur, die duidelijker waarneembaar wordt, als er een bewerktuigde stof mode
in aanraking is gebracht ; zij veranderen eenige
blauwe plantenkleuren in groen, bijv. d, blauwe
kleur v. een aftreksel v. violen on der roode
kool; sommige roode kleurstoffen in blauw,
zooms 't door zuur roodgekleurde lakmoes en
't aftreksel v. fernambuc-hout, on gale kleuren
in bruin, bijy. curcuma- en rhabarber-aftreksel.
Believe d. alkali6n bezitten ook sommige
aarden (zie aarden) en enkele andere verbindingen deze kenmerken in meerdere of mindere mate, waarom zij dan alkalisch genoemd
worden. Potasch on soda lossen gemakkelijk
in water op en vormen loogen, die zich gaarne
met vetzuren verbinden on dan zeep leveren.
Hierop berust d. bereiding on 't gebruik v. d.
zeep. d. Bekendheid met alkalische stoffen
vindt men reeds vroeg, ook d. Israeieten,
die bij 't wa.sschen reeds plantenasch, om hare
zuiverende eigenschap, bezigden. Anstoteles
beschrijft d. bereiding v. een zoutachtige stof,
verkrijgbaar door uitlooging v. houtasch on
uitdamping der oplossing, zonder d. eigenschappen verder to vermelden. Dioscorides
weidt reeds breedvoerig uit over d. geneeskrachtige working. der soda, die hij onder verschillende benamingen beschrijft, ook wijst
hij op haar vermogen om olie op to lossen.
Ook Plinius spreekt v. soda, v. hare geschiktheid om zich met zwavel to vereenigen, om
groene plantenkleuren to versterken on om.
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ter bereiding v. glas to dienen. BU d. Arableren treft men reeds d. bereiding v. alkali aan
door verkoling v. wijnsteen, en v. hen is d.
naam afkomstig, gevormd door 't lidwoord
al en kali (aschzout).
Alkalimetrie is d. bepaling v. 't alkaligehalte, voornamelijk v. d. in d. handel voorkomende ruwe potasch en soda, welker waarde
v. dat zeer afwisselend gehalte afhangt. Er
bestaan voornam. twee methoden tot alkalimetrie, die op zeer verschillende gronden berusten, en waarvan d. eene zich door hare
beknoptheid, d. andere door hare nauwkeurigheid aanbeveelt. d. Eerste is die volgens Descroizilles en. Gay-Lussac, d. tweede die volgens
Fresenius en Will. d. Eerste berust daarop,
dat men een afgewogen hoeveelheid der to
onderzoeken ruwe potasch of soda, met verdund zwavelzuur v. een bepaalde sterkte verzadigt en daarbij d. kleurverandering gadeslaat v. 't bijgevoegde blauwe lakmoesaftreksel, zoodat een flauwe roode kleuring daarvan d. verzadiging aantoont; als men nu weet
hoeveel zwavelzuur vereischt wordt tot verzadiging v. 't alkali, kan men gemakkelijk
daaruit d. hoeveelheid alkali berekenen. Tot
dit onderzoek gebruikt men d. zoogen. alkalimeter of loogweger, gewoonlijk bestaande uit
een glazen cilinder die, voorzien v. 100 deelstreepjes, ieder een gelijken inhoud aanduidende, met verdund zwavelzuur v. een bekend
gehalte gevuld wordt; het tot d. verzadiging
gebruikte zuur wordt dan door d. streepjes
aangeduid. Deze methode wordt ook gevolgd
bij d. bepaling der hoeveelheid zuiver alkali,
als ook voor 't onderzoek naar ammoniakgehalte. d. Onderzoekingswijze volgens Fresenius en Will is daarop gegrond, dat men d.
hoeveelheid v. 't koolzure alkali bepaalt naar
d. hoeveelheid koolzuur, die d. potasch of
soda bevat. Dit geschiedt door een afgewogen
hoeveelheid der to onderzoeken gedroogde
stof met een bekende hoeveelheid zwavelzuur,
in een daartoe ingerichten toestel to vermengen, waardoor 't koolzuurgas wordt uitgedreven. Uit 't gewichtsverlies bltjkt d. hoeveelheid koolzuur, on daaruit kan d. hoeveelheid alkali worden berekend. (Verg. „Anleitung zur quantitativen chemischen Analyse"
von Dr. C. R. Fresenius, Braunschweig, 1850;
„Veber die Maassanalysen" von Dr. H. Schwarz,
1850).
Alkaloiden. Vele planten of plantendeelen bijv. d. schors on d. wortels, vooral die
zich door hun working op d. dierlijke huishouding kenmerken, bevatten eigendommelijke verbindingen, die duidelUk alkalische
of basische eigenschappen bezitten, waarom
zij plantaardige zoutbases, plantaardige alkalign of alkaloiden heeten. Zij kunnen zich
onmiddellijk zoowel met waterstofzuren als
met zuurstofzuren vereenigen. 't Eerste alkaloide ward door Serturner in opium gevonden
on morphium genoemd; spoedig daarna worden gelijke verbindingen in d. kraanoogen
(zaden v. braaknoot, strychnos nux vomica)
on d. nieswortel (wortel v. veratrum album)
ontdekt, on later bleak dat deze stoffen d.
working der planten, waaruit zij warden afgescheiden, in een hooge mate bezaten, zoodat zij voor 't werkzame beginsel daarvan
konden worden gehouden, waarom men deze
stoffen voonaamelijk in vergfftige gewassen
opspoorde. Door d. ontdekking v. d. chinine,
pipeline on dergelUken bleak, dat zij ook in
niet giftige, ofschoon veelal geneeskrachtige
planten voorkomen. Vele scheikundigen hebben in d. laatsten tijd getracht eenige alka-
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loIden (morphine strychnine, atropine, chinine)
kunstmatig to bereiden, evenals dit met d.
alizarine is gelukt. d. AlkaloIden zijn altijd
in d. planten met organische zuren verbonden ;
in eenige met eigendommelijke zuren, die
slechts in weinige planten aanwezig zijn. Zij
alle bevatten stikstof, verbonden met koolstof on waterstof, on d. meeste daarenboven
zuurstof. Eenige plantaardige alkalion zijn bij
d. gewonen warmtegraad vloeibaar; d. meeste
echter, vooral d. zuurstof bevattende, vast on
kristalliseerbaar; andere, voornamelijk die
slechts uit stikstof, waterstof on koolstof bestaan, zijn vluchtig; deze hebben een sterken,
bedwelmenden geur ; d. niet-vluchtige zijn
reukloos. Bijna alle alkaloIden hebben zoowel
afzonderlijk als in hunne zouten, een zeer
bitteren en meestal onaangenamen smaak ;
slechts weinige kunnen in alle verhoudingen in water worden opgelost; d. meeste
zijn zelfs moeilijk daarin oplosbaar ; wijngeest
is 't baste oplossingsmiddel voor vele; aether
lost maar weinige op. (Verg. „Lehrb. d.
Chemie", von J. J. Berzelius; „Repertorium
d. Pharmacie", von Dr. A. Bilchner).
Alkannetwortel of Alkannawortel
is d. houtige wortelstok v. Anchusa tinctoria,
L. (Alcanna tinctoria, Tausch.), een in ZuidEuropa en Klein-Azio inheemschen heester,
en bevat een roode, niet zeer duurzame, kleurstof (Anchusazuur C17 H16 04), die in vetten
oplosbaar is on daarom gebruikt wordt om
zalven on olign, (haarolie, pomade) rood to
kleuren. — Door aanraking met alkalie'n gaat
deze roode kleur in een blauwe over. d. Dus-gen. echte alkanna komt v. Lawsonia alba,
die in N.-Afrika en 0.-Indi6 groeit, en door
d. inboorlingen gebruikt wordt om d. vingers
en teenen oranje-goal to verven..
Alkarsine is een stof, 't eerst door Cadet,
bij overhaling v. arsenigzuur met azijnzure
potasch, verkregen on later door Bunsen zuiver bereid. Alkarsine heeft een s. gew. v.
1,462 on kookt bij 150. C. Deze vloeistof verkrUgt men door een mengsel uit gelijke deelen
arsenigzuur on azijnzure potasch a. een overhaling to onderwerpen, waarbij dan tevens
overgaan water, koolzuur, kooloxyde-gas, koolwaterstof en arsenikmetaal. d. Onderste laag
der verkregen vloeistof wordt door verzadigen
met bijtende potasch on opvolgende overhaling, in koolzuurgas gezuiverd. d. Zuivere
alkarsine is een heldere, zeer vergiftige vloeistof, met een onaangenamen, naar arsenikwaterstof gelijkenden geur on smaak. In water
wordt 't slechts weinig, in alkohol on aether
in alle verhoudingen opgenomen, a. d. dampkring blootgesteld, vormt 't een dikken, witten navel, 't ondergaat een temperatuursverhooging en ontvlamt weldra, waarna 't met
een blauwachtig-witte vlam verbrandende, onder afscheiding v. arsenik overgaat tot water,
koolzuur en arsenigzuur. Later heeft 't d. naam
v. kakodyl-oxyde verkregen.
Alkemade (CORNELIS v.), 11 Mei 1654 to
Noordwijk gab., was een ijverig kenner on naspoorder v. vaderl. oudheden. Hij was eerste
commies ten kantore der convooien en licenten to Rotterdam, en gaf in 1699 een work
uit, getiteld : „Behandeling v. 't Kamprecht",
behelzende d. oude on opperste rechtsvergadering voor 't Hof v. Holland, onder d. eerste
graven (3e uitg. 1740). Zeer lezenswaardig is
deze, voor noch na Alkemade, zoo uitvoerig
behandelde, oudheidk. verhandeling.
In 'tzelfde jaar gaf hij uit: „Hollandsche
jaarboeken; Rijmkroniek v. Melts Stoke", behelzende d. geschiedenis onder d. Holl. graven
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tot 1337, met d. afbeeldingen der Holl. graven,
naar d. oude schilderijen der Karmelieten te
Haarlem, nevens verscheidene bijlagen, betreffende d. geschillen tuss. graaf Floris V en
d. Holl. edelen en d. beeltenis v. Gerard v. Velzen. In 1700 gaf hij in 't licht d. „Muntspiegel
der Graven v. Holland." In deze uitgave zijn
door 't afbeelden en beschrjjven der grafelijke
munten een aantal er van aan d. vergetelheid
ontrukt, anAdat mon ze te vergeefs in 't oudere
penningwerk v. Erasmus v. Houwelinghen
(Rotterdam, 1597 en 1627) zoekt.
Alkemade's afbeeldingen, hoewel fraai in
koper -gesneden, zijn niet altijd juist. Alkemade
en even zoo Frans v. Mieris, in zijn „BisschoppelUke munten en zegelen v. Utrecht",
zijn door d. abt Ghesquiere gelaakt, omdat zij
verzuimd hebben 't gehalte en gewicht v. ieder
der door hen medegedeelde muntstukken op
te geven. Alkemade schijnt in 't bezit geweest
te zijn van, of d. toegang gehad te hebben tot
een aantal fraai bewaarde munten der gra•
ven, welke waarschijnlijk thans niet meer bestaan, althans in 't Kon. penningkabinet te
's Hage zijn noch zoo vele, noch zoo fraaie
munten, als bij Alkemade zijn afgebeeld. In
1713 gaf Alkemade een werk uit v. gering
vertoon doch v. uitgebreid nut: „Inleiding tot
't ceremonieel der begraafnissen en der wapenkunde." Voor d. kennis der gebruiken en plechtigheden bij ooze voorouders is dit werk v.
onschatbare waarde. Hierop volgden d. „Nederlandsche Dischplechtigheden," 3 dln. met platen. Dit werk, waaromtrent Alkemade geen
andere verdienste heeft, dan er 't ontwerp voor
gemaakt te hebben, als een vervolg v. 't zoo
even gemelde, is bewerkt door zijn schoonzoon
Mr. P. v. der Schelling. Hij schreef nog : „Jonker-Fransen-oorlog, of Rotterdamsche He'Idendaden," een verhaal v. 'tgeen in 1488 en 1489,
in d. Hoeksche en Kabeljauwsche twist omtrent Rotterdam is voorgevallen. Eindelijk gaf
hij d. Beschrijving der stad Brielle en 't land
v. Voorn," een werk, dat veel meer bevat dan
men uit d. titel zou opmaken. Alkemade overleed 12 Mei 1737; een gedeelte zijner nagelaten
handschriften bracht in 1818 ongeveer f 9000 op.
Aiken of alcideen (d.) zijn zwemvogels
(natatores). Ztj hebben zeer korte of bijna geen
vleugels, ver naar achter geplaatste zwempooten met drie voorteenen on geen of bijna
geen achterteen. Zij zijn er geheel op ingericht om in zee to zwemmen of Bever to
roeien on naar visch to duiken ; 't loopen gaat
moeilijk, waggelend met omhoog geheven voorlijf, 't vliegen gaat in 't geheel niet. Tot d.
alken behooren d. volgende geslachten : Mommen of zeekoeten (uria) die in d. N.-IJszee in
verbazend groote troepen bijeen zijn on in 't
voorjaar op rotsige stranden broeden, waar
d. Poolbewoners zich met groot levensgevaar
v. d. vogels on eieren meester maken; 2. cephus,
kleinere vogels met dune roode pooten; 3.
krabbenduikers (mergulus), zeer klein, zoo groot
als kwartels, op zeer hooge Noorder-breedte
fella koude on storm trotseerend; 4. papegaaiduikers of zeepapegaaien (mormon), met een
papegaai-snavel en moor naar voren geplaatste
pooten, on daardoor beter loopend; 5. d. eigenlijke alken (alca), waarvan d. gewone alk in
d. N.-IJszee talrijk voorkomt, waar d. ongevleugelde alk bijna of geheel uitgestorven is;
6. d. vetganzen of pinguins (aptenodytes), die
door sommigen als een andere maar tech verwante familie worden beschouwd en in d. Z,deelen v. d. Atlantischen, Indischen on Stillen
oceaan, vooral tuss. Nieuw-Zeeland en Z.-A.merika in ontzettende menigte bijeen zijn on
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alleen om to broeden d. kusten bezoeken. Zoowel 't vleesch als d. eieren der alken smaakt
naar traan.
Alkindus, (ABOE JOESSOEF JAKOEB BEN
ISHAK BEN ALSABAH ALKINDI) was een Arabisch geleerde, die om zijn uitgebreide kennis
d. naam v. „d. wijsgeer" verkreeg. Hij leefde
meest te Bagdad. Men kent v. hem 200 werken, waaronder 22 geneesk. Hij stierf in 873
n. Chr., volgens anderen in 880.
Alkmaar is een oude, reeds in 720 vermelde stad in Noord-Holland, a. d. spoorw.
tuss. Haarlem on Helder, anderhalf uur v. d.
Noordzee gelogen, op 22° 24' 40' O.L. v. Ferro en
52, 36' 30q N.B. Zij ligt in een zeer vruchtbare en aangename landstreek, bevat 13 000
inw., heeft een aanzienlijke kaas- en botermarkt, en drijft veel handel in granen, rundvee, schapen en varkens. Alkmaar is beroemd
door d. dappere verdediging tegen don Frederik de Toledo, zoon v. d. hertog v. Alva, in
1573, zoodat 't Spaansche leger na zeven
weken op 8 Oct. genoodzaakt ward op te
breken. In d. nabijheid dezer stad, to Heilo,
is door Willebrord 't eerst hier to lande 't
Evangelie verkondigd, bij een waterput, die
thans nog Willebrordsput heat, en door bodevaart-gangers bezocht wordt. Onder d. merkwaardigheden v. Alkmaar behooren d. s. Laurens-kerk, met een beroemd orgel, thans verdwenen schilderstukken, verbeeldende d. zeven
werken v. barmhartigheid en 't Laatste Oordeel, en een grafsteen voor graaf Floris V.
Cornelis Drebbel, Adriaan en Jakob Metius, Hofdijk en Bosboom-Toussaint zijn te Alkmaar geb.
Alkmaar (HENDRIK VAN), raad V. David
v. Bourgondi8, bisschop v. Utrecht, ward door
dezen in 1477 met nog eenige andere raden in
ballingschap gezonden, en kwam toen in dienst
v. d. hertog v. Lotharingen. Scheltema heeft
trachten te bewijzen, dat H. v. Alkmaar d.
schrijver was v. d. Nederlandschen Rein* d.
-Fos (zie dat art.). Hij leefde nog in 1491, want
toen ward hij naar Utrecht teruggeroepen.
Alkohol is een product der dusgen. wijngisting, als wanneer d. druivensuiker ontbonden wordt in alkohol en koolzuur; hij ontstaat
ook, als aether bij d. afscheiding tut d. eene
of andere verbinding, met water in aanraking
komt. d. Alkohol wordt door overhaling uit
gegiste vloeistoffen, bijv. uit wijn, graan- of
mout-aftreksel, met veel water verdund, verkregen, en draagt dan versch. benamingen,
brandewijn, wijngeest, voorloop en moutwtjn. Doze vloeistoffen, door herhaalde overhaling, somtijds met water opslorpende stoffen vermengd, geheel of gedeeltelijk v. water
beroofd, leveren d. alkohol in meer of min
zuiveren toestand, zoodat die dan sours nog
10 a 30 pct. water bevat; is hij geheel van
water ontdaan, dan noemt men hem watervrijen of absoluten alkohol. Bij d. ontbinding v.
druivensuiker in alkohol en koolzuur ontstaan
nog andere verbindingen, waarvan de foeselolie, in hoofdzaak amyl-alkohol, d. meest bekende is. Foesel-olie wordt in groote mate
gevormd bij d. bereiding v. alkohol uit aardappelmeel, heeft eon onaangenamen geur en
schadelijke eigenschappen. alkohol echter
dampvormig wordt bij ruim 78° C., en foesel-olio bij 130° C., behoeft men, om zuiveren
alkohol to verkrijgen, slechts een thermometer
zoo in d. destilleerketel aan to brengen, dat
d. bol in d. damp v. d. kokende vloeistof is, on
d. verdeelingsschaal boven d. ketel to zien is.
Zoolang d. thermometer niet hooger stijgt dan
78° C. gaat er alleen alkohol over; door dus
d. ontvanger to verwijderen, zoodra d. tern-
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peratuur stijgt, heeft men daarin foeselvrijen
alkohol verkregen. d. Zuivere alkohol is een
heldere, beweeglijke vloeistof, met een aangenamen, doordringenden geur en eigenaardigen, brandenden smaak. Hij heeft bij 15° C.
een s. gew. v. 0,7947; zijn kookpunt is bij d.
gewone dampkringsdrukking -4- 78°,4 C.; hij
is gemakkelijk ontvlambaar en brandt met
een blauwe vlam, die weinig licht geeft, daarbij overgaande in koolzuur en water. Bij een
kunstkoude van — 110° C. neemt, volgens
Faraday, alkohol d. vastheid a. v. gesmolten was. Zijne scheikundige samenstelling is
C4 116 02, zoodat hij kan beschouwd worden te
bestaan uit aether (aethyl-oxyde) C4 115 0 en
water H 0, waarom men hem ook wel aethyloxyde-hydraat noemt (verg. 't art. aether). d.
Alkohol vormt geen belangrijke scheik. verbindingen, maar heeft in watervrijen toestand
zeer sterke neiging om zich met water to
vereenigen, welke vereeniging in iedere verhouding geschiedt, gepaard gaande met ontwikkeling v. warmte en vermindering v.
omvang. In watervrijen toestand werkt hij
zoowel uitwendig als inwendig vernietigend
op d. dierlijke bewerktuiging, omdat hij zich
zooveel mogelijk v. 't in d. weefsels aanwezige water meester maakt; hij is dan als een
hevig vergif te beschouwen. d. Met water
verdunde alkohol veroorzaakt inwendig genomen, in kleine hoeveelheid, opgewondenheid ;
in groote mate, dronkenschap of verdooving,
en in zeer groote hoeveelheid, d. dood. d. Alkohol is 't werkzame bestanddeel v. alle zoogen. geestrijke dranken, als : oud bier, wijn,
rum, arak, jenever, brandewijn en likeuren.
Als brandstof is d. alkohol v. groot belang,
want door 't verbranden v. 1 K.G. alkohol
kan ruim 50 K.G. water v. 't vriespunt tot
kookpunt gebracht worden. Alkohol is een
oplossingsmiddel voor vette oliOn, harsen,
versch. suikersoorten, vele alkaloIden en sommige zouten; zij neemt ook gemakkelijk zuurstofgas, waterstofgas en ammoniakgas op. d.
Oplossing v. eenige zouten in alkohol verbrandt met een gekleurde vlam : koperzouten
bijv. deelen daaraan een groene, chloorstrontium een roode kleur mede.
Ofschoon men reeds in d. 18e eeuw d. wijngeest door vermenging met water-opnemende
stoffen en overhaling tot groote sterkte bracht,
werd echter pas in 't laatst der 18e eeuw d.
alkohol geheel watervrij bereid ; d. vloeistoffen,
vroeger onder d. benaming v. alkohol bekend,
waren dus altijd meer of min waterhoudend. d.
Naam alkohol kwam 't eerst in d. 16e eeuw in
gebruik en schijnt uit 't Arab. lidw. al en kohol
('t fijnste, edelste, geest) gevormd te zijn, hoewel eenige plaatsen in alchimistische schriften anders doen denken. Immers men bezigde
ook 't woord alkohol in d. geneesk. om zeer
fijne poeders aan to duiden, bijv. alkohol v.
ijzer, v. kinabast; zulke stoffen noemde men
an gealkoholiseerd (pulvis alcoholisatus). Dit
heeft misschien aanleiding gegeven tot naamsverwarring. In 't Lexicon chymicum v. Johnson
leest men : Alcohol est antimonium sive stibium.—

i

Alcol, aliquando scriptum alcool, vel alcohol,
est pulvis in minutissimum pollinem factus. —
Alcol vini, est aqua ardens rectificata. — Alcofol,
'vet, ut nonnulli volunt, alcosol est stibium sive
antimonium.
Alkoholismus, Zie Dronkenschap.
Alkoholometrie. d. Waarde v. vele geest-

rijke vochten, zooals brandewijn en moutwijn,
hangt of v. hun alkoholgehalte. 't Is daarom
v. belang, zoowel voor handel en fabrieken,
als voor een daarop gegrond belastingstelsel,
I.
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dat gehalte nauwkeurig te kunnen bepalen.
Dit kan langs scheik. ontledenden weg of
langs een vergelijkenden, middellijken weg
geschieden. d. Eerste wijze v. onderzoek is
door hare omslachtigheid to weinig praktisch,
zoodat d. tweede d. algemeene is. Vroeger
onderzocht men d. alkoholische vloeistoffen
door haar in een zoogen. proefglas to schudden, waarbij men 't meer of min parelen, d.
kraal, als maatstaf voor vergelijking aannam.
Doze proef echter, ook wel d. Hollandsche
proef genoemd, was even onzeker als d. dusgen. kruitproef, waarbij men 't to onderzoeken
vocht met buskruit vermengde en deed ontvlammen,• als 't buskruit dan mode verbrandde,
werd d. vloeistof op minstens 80 pct. alkoholgehalte geschat. d. Vergelijking der physische
eigenschappen, bijv. 't lichtbrekingsvermogen,
't kookpunt, 't s. gew., levert zekerder nit komsten, zoodat tegenw. 't s. gew. als maatstaf v. vergelijking wordt aangenomen en
men zeggen kan, dat d. alkoholometrie d. bepaling is v. 't alkohol-gehalte eener vloeistof
naar haar s. gew. Hare praktische waarde
wordt verhoogd, doordien dat gewicht gemakkelijk met een daartoe ingerichten vochtweger
of alkoholmeter (zie areometer) wordt gevonden, to meer omdat d. daarmede to onderzoeken geestrijke vloeistoffen zulke uiterst
geringe hoeveelheden v. andere stoffen bevatten, dat men haar kan beschouwen als
bestaande uit alkohol en water.
Als men water met alkohol vermengt, wordt
't s. gew, (0,9991 bij 15°,55 C) geringer on
vermindert hoe langer zoo meer, naarmate
men er meer alkohol bijvoegt. Daarbij moet
men er echter op bedacht zijn, dat bij d. vermenging v. alkohol met water een vermindering in omvang, een inkrimping plaats heeft,
zoodat 't mengsel minder ruimte inneemt, dan
die d. alkohol en 't water voor hun vermenging zouden hebben gevuld en waardoor 't
s. gew. v. 't mengsel hooger is dan 't gemiddelde der bestanddeelen moest bedragen. Daarom werd er eon vaste maatstaf vereischt,
die op waarnemingen gegrond was; doze is
na talrijke wegingen door Richter, Lowitz,
Meissner, Gouvenain, Delezenne, en voorn.
door Gilpin en Tralles verkregen. Wanneer 't
gewicht v. een volumen (bijv. 1 Liter) en ook
't volumen v. den gewichts-eenheid (MN. i KG.)
absolute alkohol nauwkeurig bekend is, is 't
onverschillig of 't met een bepaald s. gew.
overeenkomend alkohol-gehalte v. eenig geestrijk vocht wordt opgegeven in percenten n.
't volumen of n. 't gewicht, omdat men 't
een uit 't ander kan afleiden. Tralles an heeft
uit d. vermelde wegingen d. met 't s. gew.
overeenkomende volumen-percenten voor een
warmtegraad v. -4-• 15°,55 C (= 12°,44 R. = 60° F.)
berekend ; naar deze berekeningen heeft men
op d. schaal v. d. alkoholmeter 't alkoholgehalte in percenten aangeteekend in plaats
v. 't s. gew. Indien d. warmtegraad hooger of
lager is, wordt 't s. gew. geringer of hooger
bevonden dan 't werkelijk is, zoodat men dan
bij 't onderzoek een groote dwaling kan begaan. Men dient nu, om deze te vermijden,
het to onderzoeken vocht tot op + 15°,55 C
to verwarmen of of to koelen, 'tgeen dikwijls
veel moeite veroorzaakt. Ook dit ongerief
heeft men opgeheven door 't ontwerpen v.
tabellen, waarop voor eon groot aantal warmtegraden 't alkohol-gehalte, voor vloeistoffen
v. versch. sterkte, naar 't s. gew. berekend,
opgeteekend staat, en daarenboven door vervaardiging v. areometers met een vasten thermometer voorzien. In Duitschland bezigt men
11
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gewoonlijk alkoholmeters met schalen volgens Beck, Richter en Tralles, in Frankrilk
met die volgens Bawl:to, Cartier en inzonderheid met d. schaal volgens Gay-Lussac (d. honderddeelige schaal, alcoOlometre centesimal),
die ook in Zweden en hier to lande, bij 't belastingstelsel aangenomen, meer en meer in
gebrink komt en d. Engelsche v. Dicas verdringt. In Groot-Brittannie volgt men een eigene
bepo rn g V. 't alkohal-gehalte, die berust op
der geestrijke vochten met een
g
d. vergelijkin
als normaal aangenomen wijngeest v. 0,9186
60° F., welke proof spirit ges. gew. bij
noemd wordt, zoodat men dan d. sterkte v.
zulke vloeistoffen uitdrukt door aanwijzing
v. volumen-percenten water, die er moeten
worden bijgevoegd (overproof) of er aan onttrokken (underproof), om hen tot proof spirit
te brengen ; deze bepalingen geschieden met
d. areometer v. Dicas. (Verg. HandwOrtb. d.
reinen u. angew. Chemie", v. Dr. Liebig, Dr. Foggendorfi und Dr. Wohler, 1842; „Lehrb. d. chem.
Technologie", v. Dr. F. Knapp, 1850).
Alkoran, Zie Koran.
Alkove of Alkoof, v. 't Arab. al kubbe =
't hol of gewelf, is een, naar Spaansch gebruik,
v. 't hoofdvertrek afgescheiden deel, tot slaapplaats ingericht.
Alla breve beduidt, dat een muziekstuk
dubbel zoo schielijk als anders moet gespeeld
worden, en dus een geheele noot zoo spoedig
ale een halve, en deze als een kwartnoot. Op
gelijke wijze gebruikt men bij 't koraalgezang
d. uitdrukking alla capella, om aan te duiden,
dat het niet koraalmatig, d. i. zoo als d. gemeente in d. kerk, maar levendiger, zoo als
in d. kapel, moet gezongen worden.
Allah is d. naam, onder welken d. Mohammedanen d. eenen God vereeren. 't Is een
Arab. woord, saamgetrokken uit 't lidw. al
en ildh, dat hooq, verheven beduidt. In d. Koran
staat d. eenheid v. Allah op d. voorgrond;
Allah wordt daar voorgesteld als d. eeuwige,
zichzelf genoegzame, 't heelal vervullende,
onbeperkte gebieder over alle stoffen en
krachten.
Allahabad is een Hindoestansche prov.
en een hoofdstad in 't presidentschap Bengalen. d. Prov. grenst t. N. a. d. prov. Audh en
Agra, t. 0. a. Bahar, t. Z. a. Goendwana en t.
W. a. Malwah en Agra, ligt toss. 24° en 26°
N.B. en heeft ongeveer 7 millioen bew., die
voor 't grootste deel Hindoes zijn. d. Prov.
wordt door d. riv. Ganges, Dsjoemna, Caramnassa, Torse en Goempti besproeid, en brengt
rust en katoen voort; ook wordt er diamant
en salpeter gevonden, en opium, suiker en
indigo geteeld; zout moet er ingevoerd worden. d. Hoofdstad Allahabad (stad Gods) ligt
a. d. samenvloeiing v. d. Ganges en d. Dsjoemna, a. d. spoorweg v. Calcutta naar Delhi, en
wordt voor een heilige plants gehouden, zoodat er jaarlijks duizenden pelgrims heentrekken. Op d. landpunt toss. d. twee rivieren,
heeft sultan Akbar een vesting gesticht, die
onder d. merkwaardigste bouwwerken v. Azi6
behoort. d. Stad is gedeeltelijk door overblijfselen v. vroegere grootheid omringd, en telt
150000 inw.
Aliain - Targe (FRANc. HENRI RENA geb.
7 Mei 1832 te Angers, was advocaat in zijn
geboorteplaats, maar verbond zich a. GAMBzrrA, stichtte met hem d. radicals Revue
politique, werd na d. val v. 't tweeds Keiserrijk prefect v. 't dep. Maine-et-Loire, commissaris bij 't verdedigingsleger, week met Gambetta n. Bordeaux, en Wilde d. strijd tot 't
uiterste doorzetten, zoodat hij bij d. wapen-
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stilstand zijn ontslag vroeg. Hij werd toen tot
lid v. d. Parijschen gemeenteraad gekozen,
redigeerde d. heftige Republique francaise en
word in 1876 tot afgevaardigde in 't Parlement gekozen, waar hij a. d. uiterste linkerzUde sitting nam en aanvoerder dezer pantij
werd. Van 1881 t. 1882 was hij minister v.
fmancien in 't ministerie-Gambetta en v. April
1885 tot Jan. 1886 minister v. binnenl. zaken
in 't ministerie-Brisson.
Aliamand (JOH.ANNES NIXOLAAS SEBASTIAAN), geb. te Lausanne, 18 Sept. 1718, studeerde daar in d. godgeleerdheid, en kwam te
Leiden als onderwijzer der beide zoom v.
prof. 's Gravesande ; deze onderwees hem in
d. proefondervindelijke natuurkunde met zoo
veel vrucht, dat Allamand in 1747 tot prof.
in d. wijsbegeerte a. d. hoogesch. to Franeker
en in 1749 to Leiden beroepen werd, waar hij
zijn post aanvaardde met een redevoering:
De vero philosopho (Over d. waren wijsgeer),
welke grootendeels tot lof v. zijn leermeester
's Gravesande was ingericht. Hij maakte zich
verdienstelijk door d. aanleg en uitbreiding
v. een kabinet v. nat. hist. b. d. hoogeschool.
Hij stierf 2 Mrt 1787.
Allan (WILLIAM), beroemd Schotsch schilder, werd in 1782 te Edinburg geb. en overl.
daar 22 Febr. 1850. Na een kunstreis v. acht
jaar, voornamelijk in Z.-Rusland, gedaan to
hebben, werd d. algemeene aandacht op hem
gevestigd, toen Walter Scott 1000 p. st. voor
zijn schilderij „Circassische gevangenen" betaalde. Sedert leverde hij historiestukken,
waarvan „John Knox voor Maria Stuart" 't
beroemdst is. Na een tweede kunstreis door
Itali6, Griekenland en Turkije schilderde hij
,d. Slavenmarkt to Konstantinopel", een stuk,
dat wereldberoemd werd. Te s. Petersburg
schilderde hij „Peter d. Groote, zijn onderdanen
d. scheepsbouw onderwijzende". Hij bereisde
later ook Spanje en N.-Amerika, waar hij stof
vond voor menig schoon kunstgewrocht.
Allard, een geleerd geestelijke, werd in
1490 to Amsterdam geb. en stierf to Leuven
in 1544. Hij was der kerkhervorraing zeer
vijandig. Als taalkenner en dichter is hij
bekend ; zie Delic. Poet. Belg. tom. I , p. 9. volgg).
In sommige opzichten schijnt hij d. voorschriften en leerwijze v. Rudolf Agricola gevolgd to hebben. Zie Wagenaar, Amsterdam,
D. VI, bk. III; Melch. Adamus, „Vitae philosoph." p. 121.
Allard (JEAN FRANc.), geb. in 1785 to
s. Tropez in Frankrijk, werd opperbevelhebber v. 't leer v. RANDSTIT-SINGH, maharadsja
V. Lahore. richtte dat leger op Europeeschen
voet in en ehaalde dammed° zooveel overwinningen, dat d. Maharadsjah hem met eerbewijzen overlaadde en zUn nicht ten huwelijk gat. In 1835 bezocht hij Frankrijk on word
14j door kon. Lodewijk Flips met voorkomendheid ontvangen. Na 74* terugkeer voerde hij
d. troepen v. Lahore aan tegen Dost-Mohammed-Khan, d. beheerscher v. Kaboel, the d.
grenzen bedreigde. HU behaalde eerst eenige
voordeelen, maar verloor d. beslissenden slag
bij Goemroed en overleed 23 Jan. 1839.
Aliatius (Lso), bewaarder der bibliotheek
V. 't Vaticaan, geb. op 't oil. Chios, was een
vruchtbaar schrgver in d. 17e eeuw. H4J was
werkzaam en onvermoeid, doch niet scherpzinnig, schrander en logisch.ij had een
stork geheugen en was een liefhebber v.
handschriften, v. welke hij er vele liet drukken; ook vertaalde hij versch. Grieksche
schrUvers, en schreef self vele werken. Men
vindt er een lUst v. bij Moroni, die echter niet
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volledig is. Soms vervaardigde hij ook Grieksche gedichten. Allatius stierf to Rome in
Jan. 1669, 83 jaar oud. Zie over hem Henri
Witte „Diarium Biograph. ad . ann. 1669" en
Bayle.
Alla zoppa, letterlijk! met hinkende beweging is in d. muziek een notenfiguur, waarbij
tuss. twee noten v. gelijke waarde een noot v.
of dPol
dubbele waarde staat, bijv.
Allebe

(GERARDIIS ARNOLDIIS NIKOLAAS),

verdienstelijk Nederlandsch geneeskundige,
werd te Amsterdam geb. 29 Nov. 1810. Hij
vestigde zich in zijn geboortestad als arts,
werd secretaris v. d. geneesk. raad v. N.Holland en schreef d. nog immer groot nut
stichtende boeken : „De ontwikkeling van het
kind; handboek voor moeders" (4e dr. 1873),
en „Het kind, in zijne ontwikkeling" (1851).
née (Een) of laan is een wandelweg tuss.
rijen boomen, die op regelmatige afstanden v.
elk. geplant zijn. Men gebruikt daartoe hoog
opgaand, veel schaduwgevend geboomte, zooals beuken, eiken, linden, paardekastanjes en
Canadasche populieren, en legt ze aan als toegang tot 't heerenhuis op een buitenplaats,
tot wandeldreef, zooals d. Spanjaardslaan in d.
Haarlemmerhout en d. Maliebaan bij Utrecht,
of tot verbindingsweg tuss. twee plaatsen als
d. vermaarde Middachterlaan ben. Arnhem.
Alleenhandel (monopolie) bestaat, waar
een koopwaar slechts bij een persoon of EiOne
vereeniging of in een land te verkrijgen is,
en verschaft groote voordeelen a. d. verkooper, omdat die d. prijs zoo hoog kan stellen
ads hij wil, maar dubbel nadeel a. d. kooper,
omdat deze ze niet alleen duur betalen moat,
maar ook geen waarborg heeft tegen slechte
qualiteit. Alleenhandel ontstaat uit den aard
der dingen, als slechts een oord d. koopwaar
voortbrengt, zooals bijv. d. specerijen uit d.
Molukken, d. cocherulle uit Mexico, of als
slechts den yolk 't middel weet, om d. waar
to bekomen, zooals in d. middeleeuwen alleen
d. Arabieren d. zeeweg kenden, om d. Indische
producten naar Alexandria to brengen, waar
d. Venetianen ze kwamen koopen tot d. door
d. alleenhandelaars gestelden prijs. d. Alleenhandel kan echter ook kunstmatig verworven
worden, zooals door d. octrooien a. d. Oosten West-Indische compagnien beoogd en bereikt word; zelfs roeide d. Nederl. 0.-I. Comp.
d. kruidnagel- en muskaatnootboomen op vele
ail. uit om 't monopolie nog klemmender to
maken, on zoo vormen zich in d. laatsten
tijd corners of vereenigingen om zich d. geheele voortbrenging v. eon handelsartikel aan
to schaffen, zoodat wie dit artikel begeert of
noodig heeft, 't bij niemand anders dan bij
die vereeniging kan krijgen. Met het doel om
d. schatkist groote inkomsten to bezorgen,
eigent in sommige staten d. overheid zich
't uitsluitend recht toe, bepaalde waren to
leveren; zoo is in Rusland d. brandewijn, in
Pruisen en Oostenrijk 't zout, in Frankrijk,
Oostenrijk en Spanje d. tabak alleen v. overheidswege verkrijgbaar. Vooral zulk soort v.
monopolien werkt in alle opzichten voor d.
ingezetenen zeer nadeelig on wordt door alle
bevoegde staathuishoudkundigen afgekeurd.
Alleghany is d. naam v. een gebergte,
een rivier on een stad. 't Alleghany-geb. heat
ook d. Apallachen, on bestaat uit 6 a 12 evenwijdige bergketenen, die tuss. 34. en 43. N. B.
in d. Vereen. Staten v. N.-Amerika, v. 't Z.-W.
naar 't N.-0. loopen, aanvankelijk ver v. d.
Oostkust, bij New-York dicht a. d. kust genaderd. 't Alleghany-geb. staat op zich zelf;
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't is niet met d. Cordilleras verbonden en vertegenwoordigt zoowel d. oudere als jongere
formaties, v. 't ongelaagde graniet tot d. steenkoolbeddingen. Ketenen v. dit geb. zijn d.
Blue mountains (blauwe bergen), d. Cumberlandbergen on d. Laurel- of Chesnietbergen,
waarop d. Ohio ontspringt. d. Hoogste toppen
zijn d. Roan- on d. Black-mountain (+ 2000 M.
hoog).
d. Alleghanyrivier ontspringt in 't N. v.
Pennsylvania, is reeds spoedig bevaarbaar,
vereenigt zich bij Pittsburg met d. Monongahela, on heat dan Ohio. Alleghany-city met
80 000 inw., ligt tegenover Pittsburg, waarmede
zij door vijf bruggen verbonden is.
Allegoric is een tot in bijzonderheden
uitgebreide metaphora (zie dat woord). Gelijk
door d. laatste een persoon of zaak of een
afgetrokken begrip met d. naam wordt benoemd v. iets, dat daarmede overeenkomt, zoo
geschiedt dit ook bij d. allegorie, met dit onderscheid, dat d. geheele gedachte die tot
deze personen, deze zaak of dit begrip betrekking heeft, in zulke woorden wordt voorgesteld, die met d. bovengenoemde metaphorische benaming overeenkomen. Zulk een allegorie is bijv. d. voorstelling v. Israel door eon
wijnstok, in Psalm 80. In d. classieke dichters v. vroegeren on lateren tijd worden vele
schoone on treffende allegorien gevonden. Zoo
is d. geheele Reinaart de Vos een allegorie.
Ook in d. beeldende kunsten, in badletten on
pantomimen zijn allegorische voorstellingen,
die men onderscheidt in symbolische, hieroglyphische on plastische. 't Symbool is een
teeken, dat een denkbeeld opwekt zonder in
bijzonderheden to treden; zoo is een olijftak
't symbool des vredes, een vlinder 't symbool
der onsterfelijkheid. Een reeks v. verwante
denkbeelden, door symbolen uitgedrukt, vormen een hieroglyphische allegorie, en als d.
kunstenaar afgetrokken denkbeelden in d.
vorm v. levende wezens kleedt, d. fortuin,
bijv. voorstelt door een vrouw met loshangend
haar, staande op een rollend wiel, ontstaat
een plastische allegorie. Niets kan met eenig
goad gevolg allegorisch worden voorgesteld,
dat uit zich zelf geen belangstelling verdient;
maar die belangstelling wordt door een allegorie aanmerkelijk verhoogd, vooral als d.
overeenkomst tuss. 't voorgestelde on 't beeld,
dat er op zinspeelt, zeer treffend is en d. aliogorie op zich zelf on in d. toepassing bevallig
is on daarom met welgevallen beschouwd
wordt.
Allegorische uitlegging heat d. verklaring v. een schriftelijke oorkonde of v. een
leer, waarbij ondersteld wordt, dat d. schrijver iets hoogers heeft bedoeld on gezegd, dan
d. woorden, in hun gewone beteekenis genomen, schijnen aan to duiden. Daze soort v.
uitlegging wordt gewoonlijk slechts op godsdienstige schriften toegepast, omdat bij deze
d. schrijvers ondersteld worden door een hoogeren geest bestuurd to zijn, on ook omdat
men 't noodig acht later verkregen godsdienstige overtuigingen met 't geschrevene in
overeenstemming to brengen. Zulk een wijs
v. uitlegging is zeer oud. Men vindt er sporen
van bij d. bewoners v. Hindoestan; d. Joden
v. Alexandria maakten er gebruik van. Bij d.
nieuw-platonische wijsgeeren (zie Alexandrijnsche school) vond deze uitlegging meer en meer
navolging; zij werd door hen toegepast op d.
oude mythen on d. zangen v. Homeros. d.
Vraag omtrent 't nuttige on gegronde dozer
wijze v. uitleggen wordt zeer onderscheiden
beantwoord.
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Allegrain (CHRISTOFFEL GABRIEL) werd In
1710 geb., en was een beroemd Fransch beeldhouwer. Hij werd in 1751, na veel tegenstand
bij d. academie v. schilder- en beeldhouwkunst
aangenomen, door 't voortbrengen v. een fraai
beeld v. Narcissus. 't Hoofd v. dit beeld heeft
niet d. kloekheid en ernst der antieken maar
zooveel to meer nalfheid, schoonheid en beminnelijkheid. d. Evenredigheid v. 't lichaam
en d. gelukkige keuze der houding zullen dit
stuk altijd doen bewonderen. Nog grooter bekwaamheid ontwikkelde Allegram in een
Venus en in een Diana, die d. galerij v. 't
Luxemburg versieren. Allegrain stierf 17 April
1795; hij heeft geen leerlingen gekweekt, noch
kinderen nagelaten. Hij leefde zeer eenvoudig.
Allegretto is in d. muziek een aanwijzing,
dat d. voordracht iets langzamer dan allegro
en iets spoediger dan andantino moet zijn.
Allegri (Ayromo), Zie Correggio.
Allegri (GREGORIO), geb. to Rome in 1590
en daar overl. in 1652, was zanger in d. pauselijke kapel, en wordt in Italie voor d. besten
componist v. zijn tijd gehouden. Inzonderheid
heeft hij zich beroemd gemaakt door 't Miserere dat nog jaarlijks in d. goede week in
d. Sixtijnsche kapel gezongen wordt. Deze
compositie, d. 57e psalm in twee koren, een
vijf- on een vier-stemmig, werd to Rome zoo
hoog geschat, dat d. afschrijver d. pauselijken
ban to wachten had. Mozart ontdook 't verbod, doordien hij na tweemaal aanhooren, 't
Miserere uit 't hoofd op papier bracht en 't
in 1771 to London in druk uitgaf; paus Clemens XIII gaf toen a. d. Koning v. Engeland
een afschrift v. 't origineel ten geschenke.
Allegro beteekent schielijk, en is een v. d.
vijf hoofdgraden der toonkunstige beweging,
d. vierde volgens d. onder 't woord adagio opgegeven orde. Een allegro is dus een muziekstuk, dat in dezen schielijken toon moet voorgedragen worden.
Allemande is d. naam v. een Duitschen
dans in twee-kwarts-maat, ook v. eon dans
in trippelmaat, die in Wiirtemberg en N.-0.
Zwitserland thuis behoort on uit bevallige
standen en wendingen bestaat. Sommige coraposiMn v. Bach on Handel in vierdeelige
maat, heeten ook allemande.
Allen (Bog of)is een moerassige veenstreek in Ierland in 't graafschap Kildare,
waaruit d. riv. Barrow en Boyne ontspringen.
Allen (ETHAN), geb. 1742 to Litchfield in
Connecticut, was een der helden uit d. Amerik.
bevrijdingsoorlog. Hij was kolonel eener afdeeling mannen v. Vermont, on veroverde
Ticonderoga (10 Mei 1775), streed met roem
en voordeel in Canada, maar viol bij een aan.val op Montreal in handen der Engelschen,
die hem in 1778 tegen kol. Campbell uitwisselden. Als afgevaardigde naar 't Congres bewerkte 111j, dat Vermont als afzonderlijke staat
in d. Time werd opgenomen. Hij over1.13Febr.
1798.
Allen (wILLIAM), geb. 2 Jan. 1784 to Pittsfield in Massachusetts, was rector v. 't Harvard-college. Hij schreef veel letterkundige werken, maar zijn hoofdwerk, dat vele drukken
beleefde, is : „American biographical dictionary", eon woordenboek, dat d. levensschetsen v. beroemde Amikanen bevat. Hij overl.
16 Juli 1868.
Allen (KARL FERDINAND), geschiedschrijver,
werd geb. 23 Nov. 1811 to Kopenhagen. Hij
bereisde v. 1845 t. 1848 gansch W.-Europa om
d. archieven to onderzoeken, en legde d.resultaten zijner nasporingen neder in d. volgende
standaardwerken : „Haandbog i Fadrelandets
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Historie" (7e dr. 1873); „Larebog i Danmarks
Historie" (120 dr. 1876) on „De tre nordiske
Rigers Historie v. 1497 t. 1536" (1872). Hij
overl. 27 Dec. 1871 en was d. laatste negen
jaar zijn levens hoogleer. in d. geschied. en

archaeologic a. d. universiteit to Kopenhagen.
Anent (PIERRE ALEX. JOSEPH), in 1772 to
s. Omer geb., begon zijn militaire loopbaan
als kanonnier bij 't beleg v. Rijssel in 1792;
hij klom snel op on was in 1801 majoor der
genie on lid v. d. commissie der vestingwerken. In 1814 werd hem gelast 't aanrukken
der Pruisen tegen to werken, 'tgeon hij deed
met dit gevolg, dat hij hen op d. weg v. Clichy
tegenhield tot a. 't teekenen der overgave v.
Parijs. In 1830 werd hij verheven tot pair de
France on over!. In 1837.
Aller (d.) is een rechtsche tak v. d. Weser,
ontspringt in 't Maagdenburgsche, loopt langs
Celle, waar zij bevaarbaar wordt en valt na
een loop v. 155 KM. bij Verden in d. Weser.
Zij heeft zelve tot linksche takken d. Ocker,
waaraan Brunswijk, en d. Leine, waaraan d.
stad Hanover ligt.
Allerchristelakste Majesteit
(Rex
Christianissimus) was d. titel der koningen v.
Frankrijk, 't eerst door d. paus a. Lodewijk
XI in 1469 toegekend.
Allergetrouwste zoon der kerb (Rex
fidelissimus) is een titel der koningen v. Portugal, 't eerst door paus Benedictus XIV a.
koning Joao V toegekend.
Allerheiligen is een feestdag in d. R.Kath. kerk, ingesteld door paus Bonifacius
IV in 609. 't Wordt gevierd op 1 Nov.
Allerheiligenbaai (Bahia d. todos los
santos) is een bocht v. d. Atlantischen oceaan
in Brazili6. Zij vormt een der beste havens
v. d. wereld voor d. stad San Salvador of Bahia.

Allerheiligen-eilanden zijn vijf kleine
rotsige eil. ten Z. v. 't W.-Indische eil. Guadeloupe. Zij zijn door Columbus zelf in 1495 ontdekt en benoemd, behooren a. Frankrijk en
bevatten op 1422 H.A. -I- 1700 bewoners.
Tuss. deze ell. is een voortreffelijke haven,
door sterke vestingwerken verdedigd, waar
d. schepen v. Guadeloupe in kwade dagen een
toevluchtsoord vinden.
Allerzielen is een devotiedag in d. R.-Kath.
kerk, ingesteld door d. abt ODILO in 993 voor
't klooster to Clugny, maar door paus Silvester II tot een algemeenen vierdag verordend en bepaald op 2 November.
Allia, een tak v. d. Tiber, bekend door d.
nederlaag, die d. Romeinen daar in 387 v. C. toegebracht werd door d. Galli6rs onder Brennus.
Alliage (legeering) is een door smelting
gevormde verbinding v. twee of meer metalen, met uitzondering v. die met kwik, welke
men amalgama noemt. Alliages zijn voor d.
niiverheid v. groot belang, want men kan
door d. vereeniging v. metalen in verschillende verhoudingen lichamen veriatgen, die
bijzondere, voor een bepaald doel dienstige,
eigenschappen bezitten. Vele metalen kunnen
in alle verhoudingen met elk. worden verbonden. Andere schijnen slechts in bepaalde
verhoudingen to kunnen worden vereenigd on
naderen daardoor tot d. scheik. verbindingen.
In d. meeste gevallen bozit een ailiage eigenschappen, die niet of in mindere mate b. d.
metalen voorkwamen, waaruit zij bestaat.
Zoo zijn bijv. d. meeste gemakkelijker smeltbaar, taaier en lichter oxydeerbaar dan d.
afzonderlijke metalen. Evenzoo is d. dichthoid, of 't soorteltik gewicht v. d. alliages
meestal kleiner of grooter dan 't volgens d.
berekening naar d. verhouding der samen-
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stellende deelen zijn moest. Ook ondergaat d.
kleur veelal een aanmerkelijke wijziging. In
engeren zin wordt alliage genoemd 't vreemde
metaal, dat men bij zuiver zilver of goud
smelt, om a. deze metalen meer hardheid te
geven. 't Zilver wordt gewoonlijk met (rood)
koper vermengd; 't goud met koper of met
zilver. d. Verhouding v. d. hoeveelheid edel
metaal tot d. geheele massa heet gehalte of
allooi en werd vroeger door karaten, thans door
duizendste deelen aangegeven. Zoo wil „zilver v. 720 deelen fijn" zeggen : een alliage v.
' 0/1000 zilver met 280/1000 koper.
Alliance israelite universelle is een
vereeuiging, in 1860 te Parijs gesticht, en
over d. geheele wereld verbreid. Zij telt ±
30 000 leden met een centraal comite v. 50
leden te Parijs, en heeft ten doel d. bevordering der gelijkstelling en ontwikkeling v. d.
Israelieten en 't verleenen v. bijstand a. alle
Israelieten, die om hun geloof te lijden hebben.
Alliantie beet in d. staatk. een overeenkomst tuss. twee of meer mogendheden om
in oorlog elkander Of onvoorwaardelijk Of in
bepaalde gevallen bij to staan, Of elkanders
onzijdigheid to waarborgen. Een groote alliantie v. meerdere mogendheden wordt in d.
nieuweren tijd coalitie genoemd.
Alliantie (d. Triple) is een verdrag v.
1668, waarbij Engeland, d. Republiek der Vereenigde Nederlanden en Zweden zich vereenigden, om te waken voor 't evenwicht in
Europa tegen d. aanmatigingen van Lodewijk
XIV. Toen Filips IV, koning v. Spanje, in
1665 stierf, list hij zijn eenigen zoon Karel II
als erfgenaam v. 't geheele rijk na. Maria
Theresia, gemalin v. Lodewijk XIV, had in
geen geval aanspraak op d. troon, wijl zij bij
haar huwelijksverdrag, aangenomen als een
der voorwaarden v. d. Pyreneeschen vrede,
v. alle aanspraken op d. Spaansche troonopvolging had afgezien, tegen een schadeloosstelling in geld, die echter niet betaald was.
Dadelijk na Filips' dood eischte L9dewijk XIV
Vlaanderen, Brabant en Franche ComtO als
erfgoed der Koningin en hij bezette die landen in Juni 1667. d. Engelsche gezant, ridder
Temple, d. Nederl. raadpensionaris Jan d. Witt
en d. Zweedsche graaf v. Dohna sloten 23 Jan.
1668 een Triple Alliantie, waarbij bepaald
werd, dat Spanje, ingeval Lodewijk XIV d.
wapenen nederlegde, hem of Franche ComtO
of een deel v. 't reeds veroverde Vlaanderen
zou afstaan. Hij, die deze voorwaarden weigerde aan to nemen, werd door d. Verbondenen met oorlog bedreigd. Spanje trad toe door
afstand v. een deel v. Vlaanderen, en Lodewijk
XIV werd to s. Germain-en-Laye tot aanneming dier bemiddeling overgehaald door d.
burgemeester v. Amsterdam, Corn. v. Beuningen, waarna nog in 't zelfde jaar d. vrede
to Aken tot stand kwam.
Allsaatie (d. Quadruple) is 't verdrag
tuss. Frankrijk, Engeland on d. Keizer — in
d. veronderstellmg v. d. toetreding v. d. Zeven
Provincien, die echter niet plaats had — op
2 Aug. 1718 gesloten tegen d. plannen v. d.
kardinaal Alberoni, die 't Spaansche gezag in
Italia wilds herstellen. (Zie Alberoni). Men
bedoelde Spanje to noodzaken d. volgende
voorwaarden voor d. vrede to onderschrijven:
10. afstand des Keizers v. zijn aanspraken op
Spanje on Indio, on v. d. Koning v. Spanje
op Italie on d. Spaansche Nederlanden; 2°. opvolging v. don Carlos, zoon v. Elizabeth, koningin v. Spanje, in Toskane, Parma en Piacenza, als rijksleen; 3°. ruiling v. Sicilia tegen
Sardinia door Oostenrijk. Spanje nam op 26
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Jan. 1720 na d. val v. Alberoni d. voorwaarden der Quadruple Alliantie aan.
Alliantie (d. Heilige), 't Heilig verbond
of Schoon verbond (La belle Alliance) was
een overeenkomst na d. tweeden val v. Napoleon, op 26 Sept. 1815 to Parijs gesloten tuss. d.
monarchen v. Rusland, Pruisen en Oostenrijk,
rechtstreeks zonder ruggespraak met hunne
ministers. 't Denkbeeld was door Alexander I
v. Rusland opgevat en door Friedrich Wilhelm v. Pruisen met geestdrift aangegrepen.
In d. oorkonde, waaraan vele staatkundigen
't karakter v. een staatsverdrag ontzeggen,
omdat er geen bepaalde verplichtingen in worden uitgedrukt, verbonden zich d. drie vorsten
als broeders vereenigd in vrede to leden en
in nood elkander bij to staan; als vadei% v.
groote huisgezinnen hunne volkeren als hunne
kinderen to bestieren naar d. verheven grondbeginselen v. d. Christelijken godsdienst, zoodat d. Wet v. 't Christendom als d. hoogste
wet zou golden. Bijna alle mogendheden v.
Europa sloten zich bij deze Belle alliance aan,
Engeland en Frankrijk echter niet. d. Prinsregent v. Engeland verklaarde, dat hij, schoon
d. beginselen, in d. oorkonde uitgedrukt, erkennende, die niet mocht teekenen zonder
goedkeuring v. 't Parlement. Daze verklaring
wekte argwaan onder d. volken, alsof onder
d. schoone woorden v. d. Belle alliance een
toeleg verborgen lag om d. constitutioneele
vrijheid der nation aan to tasten, en 't is niet
to ontkennen, dat d. staatk. richting in het
derde tiental jaren v. d. 190 eeuw deze bezorgdheid gewettigd heeft.
Alliborae (SAMUEL AUSTEN), geb. 17 Apr.
1816 to Philadelphia, is d. schrijver v. 't voortreffelijk bewerkt woordenboek: „A critical
dictionary of English literature and British
and American authors" (1853-1871). 't Bevat
in drie dln bijna 50 000 namen.
Allier is d. naam v. een rivier on v. een
depart. in Frankrijk. d. Rivier is een rechtsche
tak v. d. Loire, ontspringt in 't Lozere-geb.
en vloeit na een loop v. 375 K.M. beneden
Nevers in d. Loire. 't Departement is een deel
v. 't oude Bourbonnais. Behalve d. rivier d.
Allier stroomt er ook d. Loire en d. Cher door.
Men vindt er veal hout, steenkolen, molensteenen, ijzer, minerals bronnen en warms
baden, waaronder 't vermaarde Vichy. d. Grond
is vruchtbaar in wijn, tarwe, hennep on fruit.
Ook zijn er goede weiden. 't Departement is
130 v.k. geog. mijl groot en telt ruim 425 000
bow.; 't wordt verdeeld in d. 4 arrondissementen: Montlucon, Gannat, La Palisse en
350 gemeenten bevatten. d. HoofdMoulins
stad is Moulins.
Allier d. Hauteroche (Lours), ridder
der orde v. s. Jan en v. 't H. Graf, geb. to
Lyon in 1766, week gedurende d. Omwenteling
uit en vestigde zich to Konstantinopel. Hij
begon daar een verzameling v. Grieksche
munten aan to leggen, die hij later op zijn
reizen in Afrika en Egypte zeer uitbreidde.
Onder 't Keizerrijk word hij consul to Heracleum en to Cos, on verbonden aan 't algemeen consulaat v. d. Levant to Smyrna. In
die betrekking bezocht hij met baron Felix
d. Beau,jour d. handelplaatsen v. Turkije, 'tgeen
hem gelegenheid gaf zijn verzameling aanmerkelijk to verrijken. Te Parijs teruggekeerd,
was hij begonnen zijn penningen to beschrijven en d. afbeeldingen to doen graveeren, toen
d. dood hem wegrukte in Nov. 1827.
Alligatie-relrening is d. berekening v.
d. verhouding, waarin specien of waren v.
ongelijke waarde gemengd moeten worden om
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een hoeveelheid v. een bepaalde waarde to
verkrijgen. Zij verschilt v. d. eenvoudige'menging-rekening daarin, dat bij doze alleen d.
evenredigheid der deelen vooraf bepaald, en
d. prijs of 't gehalte van 't mengsel daarna
gevonden wordt; en men btj d. alligatie-rekening d. prijs of 't mwendig gehalte v. 't mengsel eerst bepaalt, en d. verhouding der deelen
naderhand berekent. Is d. vraag bijv. in welke
verhouding moat wijn v. 90 et. d. flesch met
wijn v. 150 ct. d. flesch vermengd worden om
wijn v. 110 ct. d. flesch to bekomen, dan is
d. redeneering: d. eerste wijn is 20 ct. to goedkoop en d. tweede 40 ct. to duur; er moat dus
40 v. d. eerste bij 20 v. d. 2e of dubbel zooveel goedkoope als dure wijn genomen worden. Is d. vraag: Ihoeveel zilver v. 750 deel.
fijn moot bij 3 H.G. zilver v. 900 deel. fijn gesmolten worden, om zilver v. 840 deel. fijn to
bekomen, dan zegt men : er zijn 3 X (900-840) =
180 deel. fijn to veel. Elk H.G. v. 750 d. f. heeft 9()
d. f. to weinig dus moot er 18°/90 = 2 H.G. zilver v. 750 d. f. bij.
Alligator, Zie Krokodil.
Alligator - rivier (d.) is in 't N. v. NieuwHolland, uitloopend in d. Van Diemensgolf.
LEICHHARDT ontdekte haar in 1845; zij is v.
zee uit 50 KM. bevaarbaar voor schepen v.
600 ton. Oostwaarts is d. East-Alligator-river,
die noF diaper landwaarts in bevaarbaar is.
Aniali (JOSEPH FRANZ), geb. to Sulzbach
10 Aug. 1796, R. Bath. godgeleerde, studeerde
to Munchen theologie en philosophic), ontving
in 1816 d. priesterwijding, beoefende to Parijs
on Weenen d. Oostersche talen en werd in
1823 hoogleer. to Landshut, in 1826 to Munchen
en in 1838 domproost to Augsburg, waar hij
22 Mei 1873 overleed. Hij is d. auteur v. d.
eenige Duitsche bijbelvertaling, die door d.
Paus goedgekeurd is (le dr. 1834 in 6 dln,
4e dr. 1871 in 3 dln).
Allioni (cARows), geb. in 1725 en overl.
in 1804, was professor in d. kruidkunde to
Parijs en als zelfstandig en nauwkeurig wa.arnemer bekend. Hij gaf een „Flora van Korsika" in 't licht, beschreef eenige gewassen
uit Sardinia, en onderzocht d. Piemonteesche
Alpen nauwlettend. Vele daar voorkomende
planten maakte hij beter bekend en werden
door hem afgebeeld. 't Plantengesl. Allionia
en eenige plantsoorten werden naar hem genoemd.
Alliteratie is een woordfiguur, bestaande
in gelijkheid v. aanvangletters der woorden,
zooals die in vele spreekwijzen paal en perk,
kracht naar lcruis, kind noch kraai voorkomt,
on door d. nieuwere dichters vaak gelukkig
wordt aangewend. In d. oude Noorsche poezie
bestaat in plaats v. 't eindrijm d. alliteratie
op d. volgende wijze : in iedere v. twee op
elkander slaande regels komen drie woorden
voor, die met dezelfde medeklinkers en daarop
volgendo klinkers beginnen. Het derde woord
v. d. versregel gaf daartoe d. toon aan en bepaalde 't dusgenoemde stafrijm.
Allium L. (look) is een plantengesl. uit
d. fam. der leliOn 't Bestaat uit bolgewassen met gerokte bollen, bloemschermen,
zesdeelige bloemen, ieder met zes meeldraden
on een stamper. 1. Bekendste soorten zijn :
A. carinatum (berglook), A. ascalonium (sjalot),
A. cepa (ui), A. porrum (prei), A. sativum (knoflook) on A. schoenoprasum (bieslook).
Allis (JAN. ALEX. FRANC), geb. 21 Sept.
1776 to Percy in Normandio, officier der arthlerie, verdedigde bij d. eersten inval der bondgenooten in Frankrijk in 1814 't bosch v. Fontainebleau zoo meesterlijk, dat Napoleon hem
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tot divisie•generaal verhief. Ook in 1815 bewees hij Napoleon gewichtige diensten. Na
d. tweede Restauratie week hij naar Duitschland, maar richtte v. daar een veel indrukmakende memorie tegen 't ministerie viLLERE.
Bij d. Juli-omwenteling v. 1830 streed hij tegen
d. Bourbons; hij overleed 26 Jan. 1836. In 1841
verscheen d. 2e druk v. zijn „Systeme de l'artillerie de campagne.

AM:tiers (HERKANN), gob. in d. Osterstader
Marsch in Hannover, 11 Febr. 1821, uit een
oud, aanzienlijk geslacht, is een verdienstelijk
dichter en schnver. Boeiend beschrijft hij in
zijn „Marschenbuch (2e dr. 1861) d. landschappen en bewoners der marschen tuss. Weser
en Elbe. Even grooten bijval verwierf: „ROmische Schlendertage" (3e dr. 1872).
Allobrogen waren Kelton, die tuss. d.
Isere, 't meer v. Geneve en d. Rh6ne, dus in
Dauphin() en Savoie, woonden. Hannibal telde
hen onder zijne bondgenooten; in 122 v. C.
werden zij door d. Rom. onderworpen en allengs
tot d. landbouw gebracht.
Allocutie is in d. R.-Kath. kerk een toespraak v. d. Paus in 't college der kardinalen
over kerkelijke of staatk. toestanden.
Allodiun2, alodis, alode, alaudium, middeleeuwsch Latijn, afkomstig v. 't Germaansche
ood, goad of bezitting, beteekende aanvankelijk een nalatenschap. Later word deze naam
gebezigd, in tegenstelling v. feod (een oorspronkelijk, niet erfelijk leen), voor 't vrije,
door erfenis in eigendom verkregen, ten slotte
ook voor een bepaald grondeigendom, op die
wijze verkregen. Allodium staat dus tegenover leen, ofschoon d. beteekenis nog niet geheel vaststaat en men 't eerste soms ook nog
gebruikt vindt voor grondeigendommen, die
niet in vrijen eigendom bezeten werden,
waarom dan tot onderscheiding v. 't werkelijk vrije eigendom gesproken wordt v. allodium liberum, franc aleu.

Het onderscheid overigens tuss. allodiaal
on leengoed is aanmerkelijk. Bij 't laatste is
d. bezitter voor elke verandering on beschikking over zijn goad onderworpen a. d. leenheer; 't leen gaat ook niet op elken erfgenaam
v. d. vazal over, maar op hem of haar, die
volgens d. voorwaarden bij d. uitgifte bepaald,
dat leen bezitten kan. d. Bezitter v. een allodiaal goad kan, zoolang 't tegendeel niet bij
wetten, verdragen of beschikkingen is bepaald,
over dat good volkomen vit on naar welgevallen beschikken; en dat good komt na zijn
dood, volgens rechten, aan zijn erfgenamen.
Bezit iemand tegeltjk leen en allodiale goedereni
geschiedt er, bij overlijden, een afzondermg of scheiding v. 't leen v. d. erfenis
(allodium) en komen d. leenen aan hen die,
volgens 't leenrecht, daarop uitsluitend aanspraak hebben; en 't allodium a. d. wettige
erfgenamen. d. Laatste noemt men dan allodiale erfgenamen, hun erfenis, een allodiale
erfenis; d. eersten hasten leen-erven, en d.
goederen, die zij verkrijgen, leen-goederen.
Alionge (Eon) is een verlengstuk a. een
wissel, als d. keerzijde geen ruimte meer overlaat voor endossementen. d. Eerste, die v. d.
allonge gebruik maakt, schrijft zijn endossement half op d. wissel zelf en half op d. aangehechte strook, om bedrog to beletten.
Allooi, Zie Muntwezen.
. Allopathie is d. naam door Hahnemann,
d. ontwerper der Homoeopathic* (zie dat art.)
a. d. geneeskunst gegeven, zooals die door d.

overige geneesheeren wordt uitgeoefend. Volgens hem gebruiken d. allopathen slechts middelen, die een toestand opwekken, a. d. ziekte,
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die zij bestrijden, tegenovergesteld. Dit zou
dan gin volgens d. leer v. Hippocrates C ontraria contraries. d. Naam bevat dus een beschuldiging, die ongegrond is, omdat d. ware
geneeskunst niet zoo eenzijdig is. Immers bevordert zij in vele gevallen d. pogingen der
natuur tot genezing, en zoekt zij d. behandeling zOO in te richten, dat d. herstelling langs
d. natuurlijken weg wordt verkregen.
Allori (ALESSANDRO), Zie Bronzino.
Allori (CHRISTOFOR0), geb. te Florence in
1577 en gest. in 1621, heeft als schilder groote
verdiensten en stone a. 't hoofd der partij, die
in dien tijd een nieuwen geest in d. Florentijnsche schilderschool bracht ; hij onderscheidt
zich door zelfstandigheid v. ontwerp, fijne uitdrukking v. gevoel en harmonie v. kleur. Zijn
beroemdste werk is een ,,Judith met 't hoofd
v. Holofernes," in 't paleis Pitti.
All ottava, dat meestentijds uitgedrukt
wordt door 8va, beteekent in een muziekstuk,
dat d. voordracht een octaaf hooger of lager
moat geschieden dan geschreven staat.
Allotria is wat niet tot d. beroepsplichten
of noodzakelijken arbeid behoort. Allotria bedrijven is dus tijd, die aan 't beroep behoort,
tot andere bezigheden gebruiken.
Allotropie. Eenige enkelvoudige lichamen
(elementen) hebben d. merkwaardige eigenschap v. onder d. invloed v. nog onbekende
omstandigheden een verschillend uitwendig
aanzien (vorm) aan to nemen, die zij ook bij
vele verbindingen schijnen to behouden, en
daardoor aanleiding geven tot verscheidenheid
in eigenschappen bij daze verbindingen. 't
Meest bekende voorbeeld v. dit verschil in
vorm v. een grondstof is d. versch. gedaante,
waaronder d. koolstof voorkomt, n.l. als diamant, houtskool of lampenzwart. Ook zwavel
en phosphorus kenschetsen zich door daze
eigenschap ; d. zwavel bijv. is gewoonlijk kristalvormig, maar als men haar smelt en gesmolten in water giet, neemt zij geen kristalvorm aan on blijft vormeloos (amorph). Berzelius noemde dezen toestand der stoffen allotropisch, d. eigenschap zelve allotropic), naar 't
Gr. werkw. IrlAoleogico, veranderlijk zijn.
Allston (WASHINGTON), verdienstelijk Ame•rikaansch dichter en schilder, werd in 1779
op een plantage in Zuid-Carolina geb. Hij studeerde op Harvard-college to Cambridge, maar
kwam in kennis met d. schilder Malbone,
genoot diens onderricht on reisde met hem
naar Londen, waar hij leerling was v. d. beroemden WEST. Op een rein naar Rome in 1804
leerde hij Thorwaldsen on Coleridge kennen.
Hij overl. 8 Juli 1843. Hij wordt voor d. besten Amerik. schilder gehouden; zijne tafereelen zijn meest a. d. Bijbelsche geschiedenis
ontleend, en herinneren a. d. oude Vlaamsche
meesters, vooral door 't koloriet. d. Amerikanen vergelijken hem liefst bij TITIAAN. Ook
zijn gedichten verwierven in zip vaderland
grooten bijval en zijn in 1850, in 2 din verzameld, uitgegeven.
Allusie of allusion, toespeling, is een
min of meer verborgen aanduiding v. iets,
dat men niet rechtstreeks wil aanwijzen of
noemen. Door schijnbaar een geheel andere
zaak to bespreken, kan men d. opmerkzaamheid vestigen op een daad of toestand, die
't niet geraden is openlijk to laken of to bespotten, ja, d. hekeling wordt daardoor vaak
scherper. Een welgelukte allusie v. d. nieuweren tijd is 't in 1866 door A. Rogeard vervaardigde vlugschrift „Les propos de Labidnus"
(Gesprekken v. Labienus), waarin d. toestanden onder keizer Augustus besproken worden,
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maar als dekmantel, om 't geen er onder keizer
Napoleon III voorviel vinnig to hekelen.
Alluvie is aanspoeling, aanwas v. land.
Recht v. aanspoeling (jus alluvionis) hest
daarom 't recht v. eigenaars v. stranden of
oevers om zich 't land toe to eigenen, dat v.
d. overzijde des waters a. hun land is aangespoeld.
Alluvium, ook wel post-diluviaansche vorming en aangespoeld land genoemd, is d. naam
v. d. jongst ontstane lagen v. d. oppervlakte
der aarde, welke vorming nog gestadig voortgaat. Door ongelijken graad v. warmte on
vochtigheid, door rivieren, zeestroomingen,
ijsschotsen, ebbe en vloed worden er voortdurend vaste deelen v. d. aardkorst losgema.akt
on naar lager gelegen plaatsen vervoerd. Hierdoor worden d. lagers gronden met lagen v.
versch. specie bedekt; a. d. riviermonden en
in zee ontstaan ondiepten on zelfs verheffen
geheele streken nieuw land zich allengs boven
water. 't Alluvium ontstaat dus op versch.
wijzen on bestaat uit zeer onderscheiden zelfstandigheden. Zoo zijn er vormingen v. jongeren zoetwater-kalksteen, jongeren zee-kalksteen, klei, kiezel, zand- on zee-zandsteen,
veengrond, zoden-ijzersteen on teelaarde.
In algemeenen zin behoort tot 't alluvium
al wat na 't diluvium ontstaan is, niet alleen
d. aanslibbingen, maar ook de duinen, d. grondverplaatsing door gletscherijs, d. uitwerpselen
der nog werkzame vulkanen, d. koraalriffen,
d. beender- on schelp-lagen v. dieren, d. overblijfselen van gedeeltelijk ondergegane planten
e. d. g. Daze alluviaal-vorming gaat nimmerrustend voort. Scheikundig on werktuigelijk
wordt 't vaste gesteente verweerd on ontbonden, d. hoogten afgebrokkeld, d. laagten aangevuld. Uitzetting door warmte bij zonneschijn,
d. inkrimping door koude bij nacht, doet 't harde
gesteente barsten, splijten, afschilferen; 't in d.
spleten gedrongen water lost vele bestanddeelen op, en als 't bevriest, zet 't zich uit, waardoor
groote rotsgevaarten van een scheuren en naar
beneden ploffen; d. steenbreekplanten (saxifrag en) en alpenkruiden dringen met hunne wortelvezels in d. nauwste spleten en gate; worden opgebouwd v. d. opgeloste deelen v. 't
gesteente, sterven af, on hun stof wordt door
d. wind vervoerd; 't gletscherijs glijdt nauw
merkbaar, maar zeker naar beneden on voert
niet alleen 't door bovengenoemde oorzaken
ontstane steengruis, afval en stof made, maar
breekt door d. onweerstaanbare kracht zijner
massa groote rotsblokken los, die met 't
gletscherijs medeglijden. Bronnen, beken, watervallen on rivieren spoelen d. holten uit,
slijpen alle hoeken, punten en kanten af, rollen d. road geworden steenen in d. bedding
voort on laten reeds in d. diepe bergmeren
veel van 't meegevoerde bezinken, eerst 't
steengruis, wat vender 't zand, nog vender 't
slib. In 't laagland gekomen, beslaat d. rivier
een grootere breedte naarmate d. holing minder, d. geul ondieper en 't afkomende water
overvloediger is; treedt dan d. rivier binnen
anger boorden terug, dan blijft langs d. oevers
een sliblaag achter; en bereikt d. rivier d. zee,
dan worden voor d. mond, al naarmate zeestroomingen of stark onderscheid tuss. gib en
vloed d. afzetting bevordert of belemmert,
delta's, nehrungen met haffen of wel slib-banken en platen voor d. kust gevormd. Zulke
alluvium-beddingen hebben bij groote uitgestrektheid soms aanmerkelijke diepte. Bij d.
delta der Mississippi bereikt d. grondboor op
200 M. diepte nog niet d. grans van 't alluvium; d. boor is dan door tien wouden heen-
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gegaan v. dikstammige moeras-cypressen, die
gegroeid zijn boven elkanders ondergegane
overblijfselen, zoodat Lyell d. ouderdom v. 't
onderste woud op 67 000 jaar bepaalde. Niet
veel minder is d. dikte v. 't alluvium a. d.
mond v. d. Ganges; bij 't borers v. een Artesischen put te Calcutta had men op 160 M.
diepte no alluvium. d. Meeste dezer lagen
onderscheiden zich v. d. oudere vormingen
door d. weinigen samenhang. Slechts op sommige plaatsen verkrijgt d. kalksteen zooveel
hardheid, dat die tot bouwsteen kan worden
gebruikt. In 't alluvium komen veel overblijfselen v. dieren en planter voor, doch deze
behooren tot geslachten en soorten, die thans
nog op diezelfde plaatsen worden aangetroffen.
Van eenige dieren, die tot een vroeger tijdperk
behooren, worden wel hier en daar overblijfselen gevonden, doch deze zijn klaarblijkelijk
eerst losgespoeld en daarna door d. alluviale
gronden bedekt. Ook overblijfselen v. menschen en menschelijken arbeid komen veelvuldig in 't alluvium voor. Een groot deel
der gronden v. ons vaderland behoort tot 't
alluvium, voornamelijk d. streken, die langs
d. rivieren en langs d. kust der Noordzee
liggen.
Allyl is 't werkzame beginsel, dat met
zwavel verbonden in knoflook en uien, in 't
algemeen in 't plantengesl. allium en in d.
Cruciferen, bijzonder in 't mosterdzaad, aanwezig is. 't Allyl is tot dusverre niet afzonderlijk verkregen, zijne samenstelling is 03
11,, en in d. Alllumsoorten (0 3 Hb)2 S.
Alma = d. voedende, een der toenamen v.
Ceres, d. godin v. 't graan. d. Beteekenis werd
door d. oude dichters ook geestelijk opgevat;
vandaar dat een universiteit alma-mater (voedster-moeder) .genoemd wordt.
Alma (d.) is een rivier in 't schiereil. d. Krim,
die na een loop v. 75 K.M. bij d. stad Eupatoria in d. Zwarte zee valt. Daar werden op
20 Sept. 1854 d. Russen onder Mensjikow verslagen door d. Franschen en Engelschen onder
maarschalk Saint-Arnaud en lord Raglan.
Alma (EILARDu5), een Friesch dichter uit
't laatst der 16e eeuw, schreef: „Belli Gigantei
libri IV, typis Sanctadreanis" (1587). Dit dichtwerk verscheen ook to Heidelberg met d. titel:
„Eilardi Almae Jun. Frisii Bellum Giganteum."
Hij overleed in 1586 to Heidelberg op tweeen-twintigjarigen leeftijd. Alma was een tijdgenoot v. Jacobus Adama, volgens sommigen
een Fries, doch, gelijk hij zelf schreef, uit
Brabant. Deze was rector to Sneek en schreef
,,Epigrammata" (Franeq., 1595) en „Belgica
Deinologia" (ibid., 1595).
Almaden is een Spaansche stad met 8000
inw. in welks nabijheid d. vermaarde mijnen
gevonden worden, waaruit al sinds d. tijd v.
keizer Augustus vermiljoen en kwikzilver
gewonnen wordt. Karel V verpandde ze voor
een geldleenin.g a. d. gebr. Fugger to Augsburg; sedert 1836 zijn ze tot 't zelfde doel
verpacht a. 't huts Rothschild, dat doze pacht
in 1870 voor 30 jaar vernieuwde. Men heeft
berekend, dat sinds Karel V doze mijnen 700
millioen gulden hebben opgebracht; sommige
raijnschachten gaan 330 M. diep. 't Kwik v.
Almaden gaat meest naar Amerika, om door
amalgameering 't goud en zilver uit 't erts to
winnen.
Almagest is d. Arab. naam v. 't beroemde
sterrek. work v. Claudius Ptolomaeus, die in
69 n. C. gob. word en in 147 n. C. stied. 't
Bevat in 13 boeken een verzameling v. oude
sterrek. waarnemingen, en werd door hem te
Alexandria geschreven, waar d. Arabieren het
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bij d. verovering v. Egypte vonden. Op last
v. kalif Maimon word dit work omstr. 827 uit
't Gr. in 't Arab. on in 1230 op bevel v. keizer
Frederik II, in 't Latijn overgezet ; d. Gr. tekst
word eerst in 't begin der 15e eeuw in Europa
bekend. Georgius, een monnik uit Trapezunt,
nam dien, na d. verovering v. Konstantinopel
door d. Turken, v. daar met zich, en leverde
er een Duitsche vertaling van, die meermalen
herdrukt is.
Almagro (Diego d'), aldus geheeten naar
d. stad, waar hij in 1464 to vondeling was
gelegd, was een Spaansch avonturier, die met
Pizarro Peru ontdekte on veroverde. Pizarro
word na d. ondergang v. d. inca Atahualpa
in 1532 tot onderkoning v. Peru verheven en
Almagro in 1534 tot stadhouder over d. Zuidelijke gewesten aangesteld. Van dat oogenblik begon d. afgunst on vijandschap tusschen
d. beide avontuurlijke wreedaards. Na afwisselenden kans versloeg Pizarro zijn mededinger bij Cuzco in 1539, kreeg hem in handen
en het hem verworgen. Almagro's zoon, ook
Diego geheeten, wreekte zijn vader door in
1541 Pizarro to vermoorden.
Almaly is een handelsstad met 2-5 000 inw.
in Klein-Azie, op een hoogvlakte in Lycik, in
't ejalect Siwas.
Almanalr of tijdwijzer, ook wel kalender
(Fr. calendrier) genoemd. d. Eerste benaming
meant men, dat afkomstig is v. d. naam
alman-aght of almon-agt, dien d. oude Saksen
gaven a. zekere vierkante houten staafjes v.
omstr. drie d.M. lengte, waarop zij d. afwisselingen der maan sneden; anderen leiden 't
woord of v. 't Arab. Al-manach, dat de telling
beteekent. d. Eerste almanak, die in druk
verscheen heette „Pro annis pluribus" (voor
meerdere jaren) on was bezorgd door George
v. Peurbach, die omstreeks 1460 to Weenen
was. Jaarlijksche almanakken verschenen in
d. 16e eeuw, on in d. 19e eeuw word 't gewoonte a. d. almanak mengelwerk, gedichten
on verhalen toe to voegen, die weldra hoofdzaak werden on v. 1830 t. 1850 een eigenaardigen tak der literatuur vormden. d. Verdeeling v. d. tijd, zoo als die thans bij d. meeste
Christen-volken in gebruik is, is eerst sedert
drie eeuwen aangenomen. Zij is bekend onder
d. naam v. Nieuwe of Gregoriaansche stijl,
dewijl paus Gregorius XIII, bij een bulle v.
24 Febr. 1582, die tijdrekening invoerde. Er
was namelijk langzamerhand een groote verwarring, zoowel in d. burgerlijke als in d.
kerkelijke tijdsbepaling ontstaan, deels door
willekeurige veranderingen, deels door gebrek
a. d. nauwketirige kennis der perioden, waarin
d. omloop der hemellichamen geschiedt, naar
welke wij d. tijd regelen, om d. tijdsbepaling
in overeen,stemming met d. natuur to houden.
d. Omwentelende en voortgaande beweging
der aarde om d. zon on d. omloop der man
om d. aarde hebben reeds sedert hooge oudheid aanleiding gegeven om d. tijd naar d.
duur dozer omloopen to regelen. d. Beide
eerste, die d. afwisseling v. dag en nacht on
(door d. schuinen stand v. d. as der aarde op
't vlak v. hare loopbaan) d. opvolging der
jaargetijden veroorzaken, zijn d. voornaamste.
d. Duur v. d. dag is nog ongeveer dezelfde als
ten t" de v. Hipparchus, die ruim een eeuw
voOr Chr. leefde, immers niet 1/20o eener seconde
langer of korter. d. Duur v. 't zonne- of tropische jaar (d. i. d. tijd die er verloopt tuss.
twee achtereenvolgende doorgangen der aarde
door 't lente-nachteveningpunt) ondergaat in
d. loop der eeuwen een verandering, die evenwel bmnen enge grenzen beperkt is. Men kan
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thans dezen duur op 365 dagen 5 uren 48
minuten en 47, 57 seconden rekenen. Vergelijkt men d. lengte v. d. dag met die des jaars,
dan blijkt dat d. dag geen evenmatig deel v.
't jaar is. Maar dat d. aarde, na 365 wentelingen volbracht te hebben, nog bijna't vierde
eener omwenteling moet volbrengen alvorens
tot 't lente-nachteveningpunt te komen, van
waar wij veronderstellen dat zij is uitgegaan.
Na vier jaar zou dit bijna een dag bedragen,
en indien hierin niet werd voorzien, door om
d. vier jaar 't jaar een dag danger te nemen
(in 't schrikkeljaar), zou d. dagteekening telken vier jaar een dag vroeger vallen. Daarom
zijn d. jaren, wier getallen door 4 deeIbaar
zijn, schrikkeljaren. Op deze wijze echter wordt
't tropische jaar 365 ‘, 14 dag, dus 11 minuten
12,43 seconden te lang. Dit maakt in 100 jaar
18 uren 40 minuten en 43 seconden of ruim
3/4 dag. Om ook hierin te voorzien, schrijft d.
Gregoriaansche tijdregeling voor, dat d. eeuwjaren alleen schrikkeljaren zullen zijn, als 't
aantal eeuwen door 4 deelbaar is; 't jaar 1600
zou alzoo 366 dagen tellen, 1700, 1800 en 1900
ieder 365, 't jaar 2000 weer 366, enz. Op deze
wijze is d. tijdregeling voor vele eeuwen verzekerd en kan zij slechts weinig v. d. waren
tijd verschillen. Doch zij brengt alleen d. duur
v. d. dag zooveel mogelijk in overeenstemming met dien v. 't jaar of d. omwentelingstijd der aarde met dien v. haren omloop om
d. zon.
d. Schijngestalten der maan trokken insgelijks reeds vroeg d. aandacht, zoodat ook deze
als regelmaat voor d. tijd werd aangewend,
en men d. omloop der maan met d. omwentelingstijd der aarde en haren omloop om d.
zon trachtte overeen • to brengen. d. Verdeeling v. 't jaar in 12 maanden is daaruit waarschijnlijk ontstaan. d. Synodische omlooptijd
der maan bedraagt 29 dagen, 12 uren, 44 minuten en 2,9 seconden. Deze is dus geen veelvoud v. d. dag en kan daarom niet op eene
eenvoudige wijze met d. dag in overeenstemming worden gebracht. Evenmin kan dit met
4 jaar geschieden; want twaalf maal d. omloopstijd der maan geeft 354 dagen, 8 uren 48
minuten on 34,8 seconden, dus 10 dagen, 21
uren, 0 minuten en 12,77 seconden minder
dan 't tropisch zonnejaar. d. Tijd v. 12 maanomloopen heeft men echter reeds vroeg als
lengte v. 't jaar gebezigd; en deze wordt
maanjaar genoemd. Bij d. Gregoriaansche tijdrekening is op d. loop der maan geen acht
geslagen.
d. Godsdienstige feestdagen der Westersche
of Roomsche kerk zijn deels op vaste dagteekeningen, deals naar d. loop der maan bepaald. d. Eerste worden vaste, d. andere veranderlijke feestdagen genoemd; d. veranderlijke feestdagen worden steeds een bepaald
aantal dagen vOOr of na 't Paaschfeest gevierd en d. dagteekening, waarop zij vallen,
wordt dus door die v. dit feest bepaald. Op
d. kerkvergadering v. Nicaea in 325 werd
vastgesteld, dat 't Paaschfeest zou gehouden
worden op d. eersten Zondag, welke invalt
na d. eerste voile maan, die op d. voorjaarsnachtevening volgt; en indien die voile maan
op Zondag invalt, zou d. viering v. dit feest
tot d. naastvolgenden Zondag wordm verschoven. Naar dezelfde bepaling wordt d. voorjaarsof lente-nachtevening gesteld altijd op 21 Maart
in te vallen, en d. dag der voile maan gerekend op d. veertienden dag v. d. nieuwe
maan, wordende laatstgemelde dag beschouwd
als d. eerste dag v. d. maan of maans-ouderdom.
d. Zondag, die negen weken vOOr d. Paasch-
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zondag invalt, wordt Septuagesima genoemd;
d. drie daaropvolgende zondagen heeten Sexagesima, Quinquagesima en Quadragesima. d.
Dinsdag, die op d. zondag-quinquagesima volgt,
is Vasten-avond; d. volgende dag is AschWoensdag. Na d. Zondag-quathagesima (die.
ook wel Invocavit of Vasten-Zondag genoemd
wordt) volgen d. zondagen Reminiscere, Oculi,
Laetare, Judica en Palm-Zondag. d. Donderdag
vOOr Paschen is Witte-Donderdag, d. daaropvolgende dag Goede-Vrijdag. d. Hemelvaart
wordt op d. veertigsten dag na Paschen gevierd en valt steeds op Donderdag en tien
dagen later d. Pinkster-Zondag. d. Volgende
Zondag heat Heilige Drievuldigheid (Trinitas).
Van dezen laatsten Zondag of worden d. volgende zondagen genoemd d. eerste, tweede,
derde enz. na Trinitas en voortgeteld tot d.
eersten advent-Zondag, die altijd tuss. 27 Nov.
en 3 Dec. valt. d. Quatertempers vallen : 1° n..
d. zondag-quadragesima, 2° in d. Pinksterweek,
3° na d. Kruisverheffing (14 Sept.) en 4° n.
s. Lucia (13 Dec).
d. Tijdrekening, die vOOr d. Nieuwe of Gregoriaansche in gebruik was, was 45 jaar voor
onze jaartelling door Julius Caesar ingevoerd,
en is bekend onder d. naam v. Ouden of Juliaanschen stijl. Volgens deze werd 't jaar op
365 1/4 dag gerekend, dus 11 minuten on 12,43
seconden to lang. Wijl dit verschil zich gedurende meer dan 15 eeuwen had opgehoopt,
viol d. dag der voorjaars-nachtevening tien
dagen vroeger in Maart dan d. 21e of 22e,
ofschoon Julius Caesar dit tijdstip bedoeld
had. Daarom werd bij d. invoering v. d Gregoriaansche tijdregeling tevens bepaald, dat
't jaar 1582 tien dagen korter zou zijn, en
dat d. dag, die dat jaar op 4 October (s. Franciscus) volgde, niet d. 5e maar d. 15e October
zou heeten.
In weerwil v. d. goede inrichting der Gregoriaansche tijdregeling, werd die echter niet
algemeen aangenomen. In Engeland ging men
daartoe eerst in 't laatst der 18e eeuw over.
d. Russen en Grieken blijven nog d. Ouden
Stijl behouden, en wig 't verschil tuss. d.
beide tijdregelmgen sedert nog met twee=
dagen is aangegroeid, verschillen d. dagteekeningen dezer volken thans twaalf dagen met
d. onzen. 't Jaar 1900 is volgens 0. S. wel,
volgens N. S. niet een schrikkeljaar, zoodat
na 28 Febr. 1900 't verschil tuss. 0. S. en N. S.
dertien dagen bedraagt. d. Regaling v. d.
Paaschtijd is echter bij d. Gr. kerk in stand
gebleven, en valt dus tegelijk in met dat der
Roomsche en der Protestantsche kerk. Een
klein verschil, dat overigens tuss. d. Grieksche
en d. Juliaansche tijdrekening bestaat, moeten
wij hier onvermeld laten om niet te uitvoerig to worden.
Bij vele Oostersche volken, bepaaldelijk bij
d. Israblieten en Mohammedanen, is zoowel
op 't maanjaar als op 't zonnejaar acht gegeven on getracht beide zooveel mogelijk met
elkander in overeenstemming te brengen. Die
maanjaren zijn zoo ingericht, dat d. eerste
dag v. elke maand met d. nieuwe maan overeenkomt; daartoe heeft men dan beurtelings
maanden v. 29 en 30 dagen. Aldus stelt men
d. duur v. elken maansomloop op 29 1/2 dag;
deze is echter 44 minuten 2,9 seconden langer
en daarom moeten er v. tijd t. tijd schrikkel-

dagen worden ingevoegd om 't begin der
maanden met d. dagen der nieuwe maan te
doen samenvallen. d. Israelieten beginnen hun
jaartelling v. d. schepping der wereld, die zij
op 7 Oct. v. 3761 v. Chr. stellen. Zjj hebben
gewone en schrikkeljaren: d. eerste hebben
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twaalf, d. tweede dertien maanden. Daarenboven wordt elk dezer soorten weder in korte,
middelbare en lange verdeeld. d. Gewone hebben 353, 354 of 355 dagen, en d. schrikkeljaren
hebben 383, 384 of 385. dagen. 't Isranietische
jaar begint met d. maand daarop volgen d. maanden Marsjesjwan, Killen, Thebeth,
Sjebat,Adar (in schrikkeljaren wordt hierna
d. schrikkelmaand Veadar ingevoegd), Nisan,
Ijar, Sitan, Famoess, Ab en Eloel. Op d. 15en
V. I. maand Nisan wordt 't Paaschfeest gevierd. In alle jaren verloopen er tusschen dit
feest en d. eersten dag v. 't volgende jaar 163
dagen. d. Overige feestdagen der Israelieten
zijn ten opzichte v. hun almanak standvastig;
doch ten opzichte v. d. onzen veranderlijk.
Zij zijn d. volgende:
Nieuwjaarsdag
d. Vasten Gedalja
Groote verzoendag
Loof huttenfeest
Vreugde der wet
Altaarfeest
Belegering v. Jeruzalem
Vreugdedag
d. Vasten v. Esther .

op 1 Tisjri.
3 ,
„ 10 „
„ 15 „
f

•
.

23

77

„ 25 Kislen.
„ 10 Thebeth.
"
15 Sjebat.
„ 13 Adar.

Wanneer laatstgemelde feestdag op d. zesden of zevenden dag der week valt (Vrijdag
of Zaterdag), wordt die op d. vijfden v. d.
maand Adar gevierd.
d. Mohammedaansche of Turksche tijdregeling is alleen op d. loop der maan gegrond, en
wijl 't maanjaar bijna 11 dagen korter is dan 't
zonnejaar, komt elke volgende eerste dag des
jaars 11 dagen vroeger in 't zonnejaar. d.
Twaalf maanden hebben beurtelings 30 en 29
dagen, waardoor weder d. maansomloop juist
op 29'/2 dag, dus 44 minuten 2,9 seconden te
kort wordt geteld. In 30 jaren bedraagt dit
tekort reeds 11 dagen 0 ur., 17 min. en 24 sec.;
in dit tijdsverloop moeten dus (met verwaarloozing der minuten en seconden) 11 dagen
worden ingevoegd. Dit geschiedt zoo, dat zij
't 2e, 5e, 7e, 10e, 13e, 16e, 18e, 21e, 24e, 26e en
29e maanjaar een dag langer stellen. Deze
zijn dus met onze schrikkeljaren to vergelijken. d. Namen der maanden en feesten v. d.
Turkschen almanak zijn:
Moeharrem . . . op d. 1 Nieuwjaarsdag.
Safar
29 Trompetfeest (feest
der werelden).
Rebi-el-anwel .
1 2 Geboortefeest en d.
Rebi-el-asjer .
23sten d. dood v. Mohammed.
Dsjemadi-el-anwel „ 20 Verovering v. Konstantinopel door Mohammed IL
Dsjemadi-el-asjer. 77
1 Gabriel verschijnt a.
d. Profeet.
Redsjeb . .
7, 28 Mohammed tot profeet verklaard.
Sjaban . .
, 1 5 Nacht der beproeving.
Ramadan . • • 17 4 d. Koran wordt a. d.
wereld gegeven; d.
27 nacht der Almacht.
Sjewal
1, 2 en 3 Groot Belramfeest.
•
kade . .
7 Doortocht v. Mozes
door d.
10 Offerdag of klein Bel•
hedsje .
ramfeest.
In d. Turkschen almanak wordt d. 13e, 140
en 15e dag v. elke maand als geluksdag aan-
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geduid. d. Tijdrekening der Turken vangt aan
met d. tijd, waarop Mohammed v. Mekka naar
Medina vluchtte; deze gebeurtenis heet Hedsjra
en had plants in 622 n. Chr. Voor d. verdere
bijzonderheden aangaande d. veranderingen,
die d. tijdregeling heeft ondergaan, zie men
't art. t(,drekenkunde.
d. Regeering v. China laat jaarlijks versch.
soorten v. almanakken uitgeven, waarvan er
een is voor sterrek. gebruik. Die ten gebruike
v. 't yolk zijn bestemd, bevatten d. tijd v. d.
zonsopkomst en ondergang en een tafel voor
d. twaalf maanden v. 't maan-jaar. Hun gewone jaar bevat 354 dagen. Om dit met 't
zonnejaar in overeenstemming to brengen,
voegen d. Chineezen elke 19 jaar zeven maal
een maand in 't jaar bij. Een etmaal wordt
door hen in twaalf uren gedeeld, zoodat elk
hunner uren met twee v. d. onzen overeenkomt, d. dag begint naar onze uurtelling ten
11 ure des avonds. d. Chineesche almanak
bevat ook een menigte astrologische dwaasheden, aanwijzingen om toekomende dingen
to ontdekken, verklaringen v. d. straften
hiernamaals en voorschriften en raadgevingen, wat men op elken dag al of niet doen
moat.
Almansor (Aboe-Dsjafer-Abd-Allah-benMohammed-al-Mansoer) was d. tweede khalif
uit d. stam der Abassiden en regeerde v. 754
t. 775. Hoewel hij gruweljjke vervolgingen
verordende tegen d. nieuwere secten in d.
Islam en tegen d. Christenen in Syria en
Egypte, mag men hem d. roem niet onthouden v. een ijverig voorstander v. kunst en
wetenschap te zijn geweest- Hij liet d. Elementen v. Euclides uit 't Syrisch en d. fabelen v. Bidpai uit 't Persisch vertalen, en door
versch. geleerden werken over d. Koran schrijyen; hij versierde Bagdad met heerlijke en
kostbare paleizen en openb. gebouw en. Hij
was d. eerste, die vrijgelaten slaven tot stedehouders in d. provincion aanstelde, 't geen
later een oorzaak v. 't verval v. 't Kalifaat
werd. Almansor stierf op een bedevaart naar
Mekka, in d. ouderdom v. 63 jaar.
Al marco. Dit woord wordt bij 't muntwezen en in d. geldhandel gebruikt, om aan
to duiden, dat een zeker getal gestempelde
muntspecien, alleen volgens 't gewicht v. 't
mark, bij d. munt gerond en in d. geldhan.del
aangenomen wordt, of dat men, bij 't wegen
on waardeeren der muntsoorten, niet op 't
gewicht of d. waarde v. enkele stukken, maar
alleen op 't geheele mark acht geeft.
Aimee of almeh is in d. Levant, vooral
in Egypte, d. naam v. d. danseressen en zangeressen v. hoogeren rang, die d. feesten der
aanzienlijken door hare kunst vervroolijken
onder begeleiding v. trom en tamboerijn.
Almeida is een grensvesting v. d. Portugeesche prov. Beira, op een hoogte a. d.
riv. Coa, met zwavelbronnen, een stark kasteel
en omstr. 3000 inw.; Almeida is in 1762 door
d. Spanjaarden veroverd en in 1810 door d.
Franschen onder Massena, die d. meeste vestingwerken deed springen; d. Engelschen hebben die hersteld.
Almeida is d. naam v. versch. beroemde
Portugeezen. FRANCISCO D'A. werd door kon.
Emanuel v. Portugal uitgezonden met d. titel
v. onderkoning en met 36 schepen, om d. Portug.
heerschappij in 0.-Indig to grondvesten. Hij
volbracht die task in vijfjaar (1505-1510), maar
werd door een Egyptische vloot aangetast,
terwij1 Alfonso d'Albuquerque verscheen, die
door d. argwanenden Son. v. Portugal afgezonden was, om hem to vervangen. Almeida
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hield Albuquerque voorloopig gevangen, ver, sloeg en vernielde eerst d. Egyptische vloot,
•en oeg
dr daarna 't bewind a. zijn opvolger
-over. Hij kwam echter op d. terugreis n.
Portugal om 't leven. EMANUEL D'A. geb. in
1580 te Vizeu, vertoefde twee jaar a. 't hof
-v. Abessyni6 en stierf in 1648 te Goa. Hij was
d. schrijver v. belangrijke en betrouwbare berichten over Abessyniij. NICOLAO TOLENTINO
D'A. was dichter. Hij werd geb. in 1745 te
Lissabon, waar hij in 1811 overleed. Hij is 't
meest bekend door een hekeldicht op d. minister Pombal. Na diens val werd hij secretaris
bij 't dep. V. Binnenl. Zaken. JOAO BAPTISTA
D'A. - GARRETT was vrijzinnig journalist en dichter, geb. 4 Febr. 1799 en overl. 10 Dec. 1854
-te Lissabon. Reeds in zijn studietijd schreef
hij treurspelen, en hij bekleedde reeds vroeg
een betrekking bij 't ministerie v. Binnenl.
Zaken, afd. onderwijs, maar om zijn vrijzinnige
gevoelens werd hij in 1823 verbannen en week
hij naar Engeland en Frankrijk. Na d. dood
v. Joao VI in 1826 keerde hij naar zijn vaderland terug, maar dom Miguel deed hem in
1828 gevangen zetten. Hij ontsnapte, diende
dom Pedro en Maria d. Gloria, en werd na 't
herstel der rust gezant te Brussel in 1834.
Na d. September-omwenteling v. 1836 schitterde hij als redenaar in d. Cortes. Te midden
v. dit wisselvallig lot schreef hij schoone dichtwerken, vooral een lofdicht op Camo6ns in
10 zangen (1825), hekeldichten, versch. drama's ;
d. grootsten opgang maakte zijn „Romanceiro"
din, 1853) en zijn dichtbundel „Folhas cohidas" (1852). Al zijn dicht- en prozawerken zijn
in 25 dln te Lissabon (1854-1877) bijeen uitgegeven. C. MENDES D'A. geb. 1818 te s. Bernardo
d. Vrejo in d. prov. Maranhao in Brazilie, en
overl. te Rio-Janeiro op 1 Maart 1881, was een
verdienstelijk aardrijksk., president v. 't instutuut voor historie en geographie in Brazili6.
Zijn beste arbeid is een goede atlas v. 't
Brazilische keizerrijk.
Almelo is een arrondissementshoofdstad
in d. prov. Overijsel, 55 KM. t. Z.-O. v. Zwolle,
met 4000 inw., die grootendeels bestaan v. 't
vervaardigen v. garen en katoenen goederen.
Almelo is door 't Overijselsch kanaal met
Zwolle en Deventer en door d. spoorweg met
Zwolle en Salzbergen verbonden. d. Gelegenheid tot bleekerij is hier zeer gunstig, omdat
er vele beken te zamen loopen, die vereenigd
d. Almelosche Aa vormen. d. Graanhandel
brengt ook welvaart aan; 't graan wordt met
open schuiten te water naar Zwolle vervoerd.
Er is een Doopsgezinde gemeente, waartoe
vele der gegoedste inwoners behooren. Bij d.
stad is een fraai kasteel, behoorende a. d.
graven v. Rechteren, die eigenaars zijn v. d.
heerlijkheid Almelo en Vriesenveen.
Almeloveen (JAN) was een schilder en
etser, geb. omstr. 1614. Deze kunstenaar verdiende, even als Jan v. Aken, meer bekend
to zijn; hij schilderde portretten en landschappen; d. v. zijne hand bestaande etsen
bewijzen een groote gemakkelijkheid en goede
opvatting• er is v. hem een portret v. Voetius en 36 stuks landschappen. d. Bests zijn
naar Saftleven. Een stel zijner prenten, waarbij
proeven, werd op d. verkooping v. d. graaf
T. Fries voor f 55 verkocht.
Almeloveen (THEOD. JANSSONIUS v.), een
geleerd geneesheer, werd 24 Juli 1657 to MUdrecht, waar zijn vader predikant was, geb.,
studeerde to Utrecht on promoveerde daar in
1681. Hij vestigde zich eerst to Amsterdam,
in 1687 to Gouda. In 1697 werd hij als hoogl.
in d. geneesk., geschiedenis, welsprekendheid
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en in d. Gr. taal naar Harderwijk beroepen,
waar hij in 1712 overleed. Hij heeft vele
werken nagelaten. 't Meest bekende heet „Inyenta nova antiqua" (Amsterd., 1684), waarin
hij tracht aan te toonen, dat d. meeste ontdekkingen in d. ontleedk., die men voor nieuw
hield, reeds a. d. Gr. en andere oude geneesheeren bekend waren. Hij bezorgde ook een
uitg. v. Coelius Aurelianus, waarbij hij een
woordenboek op dien schrijver voegde, en
schreef „Fast Consulares" (Amst. 1705), een
werk, dat nog zeer gezocht is.
Almeras (Louis D'), geb. te Vienne, 15 Mrt
1768, gest. te Bordeaux 7 Jan. 1823, trad in
1791 als vrijwilliger in dienst en klom onder
Napoleon op tot luit.-generaal. Hij werd bij
Wagram gewond en streed met roem a. d.
Moskowa, maar viel bij d. terugtocht v. 't
Groote leger d. Russen in handen, die hem in
d. Krim gevangen hielden tot d. vrede.
Almeria is d. hoofdstad der Spaansche
prov. Almeria. d. Prov. is 156 v.k. geog. mijl
groot en telt 350 000 bew. ; d. stad. 40 000 inw.
d. Grond is zeer vruchtbaar, d. natuur bekoorlijk en 't klimaat voortreffelijk. d. katoenheester groeit er nevens d. wijnstok. d. Stad ligt
a. d. baai v. Almeria en drijft handel en
nijverheid, maar is zeer geslonken sedert d.
Moorsche heerschappij, toen er 150 000 menschen woonden.
Almondbury is een stad in 't Eng. graafschap York, 3 KM. v. Huddersfield, en heeft
14 500 inw., katoen- en wolfabrieken.
Almonde (PIMPS v.) luit.-admiraal v. Holland en West-Friesland, was te Brielle in 1646
geb. en overl. 6 Jan. 1711 te Oegstgeest. Hij
streed onder d. Ruyter in d. Vierdaagschen
zeeslag (1666) en in d. geweldige slagen v.
1672 en 1673. Toen d. Ituyter in 1676 bij Syracuse gewond werd en stierf, werd Almonde
afgezonden om 't bevel over d. vloot te aanvaarden. Hij volbracht zijn task en streed in
1677 nevens Tromp met roem tegen Zweden.
Hij vergezelde in 1688 Willem III naar Engeland, maar behaalde zijn hoogsten roem in d.
overwinning op d. Franschen bij kaap la Hogue
(31 Mei 1692), waar hij, vereenigd met d. Eng
adm. RUSSELL, d. Fransche vloot onder TOURVILLE vernielde. Ook in 1702 had hij belangrijk deel in d. ondernemingen op d. Spaansche
kust en d. verovering der Spaansche vloot
in d. baai v. Vigos.
Almonte (JUAN NEPOMUCENO), geb. in 1804
in Mexico, heeft als krijgsman en staatsman
een groot aandeel gehad a. d. verwikkelingen
in zijn vaderland. Hij was beurtelings gevolmachtigde to Londen, in Peru, te London, te
Parijs, als generaal a. 't hoofd eens legers en
meermalen minister v. oorlog. Hij was voorstander v. d. president SANTA ANNE, en wijl
deze tot drie maal toe 't onderspit delfde,
deelde Almonte in zijn val en verheffing. Hij
was een tegenstander v. JUAREZ en verbond
zich uit partijhaat met d. Franschen, die hem
met veroveringstroepen in 1862 binnen Veracruz en op 10 Juni 1863 binnen d. hoofdst.
Mexico brachten, waar hem 't regentschap
over 't rijk werd opgedragen tot a. d.kroning
v. keizer Maximiliaan, die hem tot veldmaarschalk verhief. Bij d. ondergang v. Maximiliaan vluchtte Almonte naar Pans, waar hij
22 Mrt 1869 stierf.
Almoraviden on Almohaden waren
twee elk. vijandige Moorsche vorstenfamilign
in Spanje. A.B0E - BEKR, d. stichter v. Marokko
(1070), was d. eerste der Almoraviden; zijn
opvolger JOESSOEF BEN TA.SIVIN stak naar
Spanje over en vermeesterde 't geheele Moor-
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sche gebied aldaar. Zijne opvolgers bezweken
voor d. dweepzieke Almohaden, die in 1146
onder aanvoering v. ABD- OEL- 110EMEN eerst
Marokko, later Spanje veroverden; maar een
der Almohaden, MOHAMMED verloor d. bloedigen slag bij Tolosa in 1210 en sedert dat
tijdstip begon d. macht der Mooren in Spanje
te dalen.
Alrnquist (KARL JONAS LODEWIJK), Zweedsch
schrijver, geb. 28 Nov. 1793 te Stokholm, had
een zonderlinge loopbaan. Hij was ambtenaar,
legde zijn ambt neder om in 't woud als een
vrije Noor in een zodenhut te leven, werd
rector, legde 't examen of voor d. geestelijken
stand, vluchtte in 1851 naar Amerika onder
verdenking v. een poging tot vergiftiging,
vestigde zich daar in 1866 onder d. schijnnaam V. C. WESTERMANN en overleed daar 26
Sept. 1866. Gedurende dit wisselvallig leven
vervaardigde hij een groot aantal boeken v.
allerlei aard : schoolboeken, romans en tooneelstukken.
Aloe is een tot d. 6e klasse v. Linnaeus
en d. nat. fam. der Leliegewassen (Liliaceae)
behoorend plantengesl., dat door een buisvormig, zesdeelig bloemdek, vrije, op d. vruchtbodem ingeplante meeldraden, en een driehokkige zaaddoos zich onderscheidt. d. Aloesoorten loopen meest door dikke, vleezige en
a. d. rand v. stekels voorziene bladeren in 't
oog en zijn in 0.- en en a. d. kaap d.
Goede Hoop inheemsch. In die streken wordt
d. aloe tot velerlei doel gebruikt. d. Taaie
vezels harer bladeren zijn zeer geschikt tot
't vervaardigen v. touw en 't breien v. netten,
en 't sap bevat een scherpe hars met drastische eigenschappen, en is dus geneeskrachtig. Inderdaad worden d. bladeren v. Aloe Vulgaris, Lam, Aloe Socotrina, Lam, en Aloe Spicata, Thunb., wanneer zij volwassen zijn, afgesneden, om 't daaruit vloeiende sap te
verzamelen en uit te drogen. In dezen toestand
komt dit geneesmiddel tot ons onder d. naam
v. aloe of aloehars. Deze is in kokend water
bijkans geheel oplosbaar, heeft een zeer bitteren smaak en bevat afwisselende hoeveelheden
v. een bittere extractiefstof, een hars en planten-eiwit. Van d. beide eerstgenoemde werkzame beginselen zijn daarin 40 k 60 pct., v. 't
laatste 5 pct. d. Aloe wordt in vele zoogen.
geheimmiddelen, o. a. in d. Holloway-pillen
aangetroffen. In d. handel wordt a. Aloe -socatrina en capensis d. voorrang boven d. Aloe
hepatica toegekend. d. Aloe caballina is alleen
in d. veeartsenijk. in gebruik. Zie over d.
zoogen. honderdjarige aloe 't art. Agave.
Aloen - aloen is in 't algemeen in 't Maleisch een wildernis, meer bijzonder d. naam
v. een vulkanisch dal op Java in d. Preangerregentschappen, a. d. Zuidelijke helling v. d.
Gedeh, 3000 M. boven d. zeespiegel. Op d. verweerde lava en asch ontwikkelt zich een verbazende plantengroei, vooral v. Gnaphalium
Javanicutn.

Aloiden (d.) waxen twee reuzen, zonen v.
(Neptunus). ZU wilden d. hemel bestormen en daartoe d. berg Ossa op d. Olympus
en d. berg Pelion op d. Ossa stapelen, maar
werden in d. onderwereld gestooten.
Alonzo (JoAN), een Spaansch bouwmeester, bouwde d. kerk v. d. Hieronymieten to
Guadeloupe in Estramadura, een der schoonste
kerkgebouwen v. Spanje.
Alopecie, Zie Kaalhoofdigheid.
Alopecurus L. of lrossestaart is een
plantengesl., dat tot d. fam. der grassen (grammineae) behoort, on in bijna 30 soorten over
d. gematigde luchtstreek is verbreid. d. BeemdPOSEIDON

ALO.
vossestaart (A. pratensis) is een goed veevoeder, maar een lastig onkruid, dat ook in
ons vaderland onder d. naam v. zwartgras
bekend is, is A. agrestis.
Alora is een arrond.-hoofdstad in d. Spaansche prov. Malaga met 11 000 inw. Er is een
station v. d. spoorw. Cordova-Malaga, een
schoon gelegen kasteel en geneeskrachtige
Baden.
Alp (d.), ook Rauh-alp, Zwabische Alp of
Zwabische Jura genoemd, is 't deel v. 't Jurageb., dat tuss. d. Donau en d. Neckar 20 geogr.
mijl ver N.-O.-waarts loopt. d. Hoogste toppen
bereiken 1000 M., d. gemidd. hoogte is in 't Z.-W.
900 M. in 't N.-O. 700 M. bov. d. zeespiegel.
't Is een schoone streek, doorsneden v. dalen
met loof- en ooftboomen en vruchtbaarmakende beken. Op d. Zwabische Alp ligt zoowel d. stamburcht der oude Hohenstaufen als
v. 't huis Hohen-Zollern.
Alpaca, Zie Lama.
Al l'ari (Uit 't Ital.) is bij d. kooplieden
een uitdrukking voor d. betrekking tuss. muntspecien of geldswaardige papieren, die tegen
elkander gelijk staan, d. i. geen opgeld of
agio doen (Zie Agio).
Alpen zijn over 't algemeen hooge gebergten v. hard gesteente, die niet zoo zeer uit
ketenen als wel op elk. gestapelde groepen
bestaan; d. naam komt waarschijnlijk v. 't
Keltische woord alb, dat wit beduidt. In 't bijzonder heeten d. Alpen 't hoofdgeb. v. Europa,
tuss. Frankrijk, Zwitserland, Duitschland en
Italie, v. 6 112° t. 17 112° lengte en 44° t.48'-' N. B.
over een oppervlakte v. 7000 v.k. geogr. mijl.
't Hoogste deel der Alpen ligt in Zwitserland;
d. talrijke armen breiden zich uit door Savoie,
Frankrijk, Itali8, Duitschland, Kroatie, Dalmate en Bosni8. Als hunne grenzen zijn in
't Zuiden d. RhOne, d. Po, d. Middell. zee; ten
0. d: golf v. Veneti8 en d. Donau; ten. N. d.
Donau en d. Rijn en ten W. d. Doubs aan to
merken. d. Versch. deelen heeten:
1. d. Zee-Alpen, die zich v. d. kust der Middell.
zee, tuss. Toulon on Oneglia, tot a. d. MonteViso uitstrekken on wier hoogste punt, d.
Col-di-Tenda, 1860 M. boven d. zeespiegel is;
2. d. Cottische Alpen, die zich v. d. MonteViso over d. Mont-Genevre tot a. d. MontCenis uitstrekken, Piemont v. Dauphine scheiden en wier hoogste punt, d. Genevre, 4090 M.
bereikt;
3. d. Grajische Alpen. die Piemont v. Savoie
scheiden en v. d. Mont-Canis over d. Iseran.
(4100 M.) en d. kleinen Bernhard tot a. d.
Col-d.-Bonhomme gaan;
4. d. Penninische Alper, die zich v. d. Col-d.Bonhomme over d. Mont-Blanc (4970 M.) on
d. grooten Bernhard tot a. d. Monte-Cervino
(4600 M.) on d. Monte-Rosa (4740 M.) uitstrekken
en Piemont v. Neder-Walliserland scheiden;
5. d. Lepontische Alper, die zich v. d. MonteRosa, over d. Gothard (2860 M.) tot a. d. Muschelhorn en d. Bernardino in Grauwbunderland uitstrekken en Zwitserland v. Lombardia
scheiden,•
6. d. R iietische Alpen, die Duitschland v. Lombardia scheiden, en v. d. Bernardino tot a.
Salzburg en Karinthig gaan;
7. d. Norische Alpen, die door Karinthi8, ten
N. v. d. Drau door Salzburg, Oostenrijk en
Stiermarken loopen tot a. d. Oedenburgervlakte in Hongarije,
8. d. Sarnische Alpen, v. d. Monte-Pelegrino
tot d. oorsprong der Saul
9. d. Julische Alpen, die Itali8 v. Carinthi8,
Karnioliii en Kroati8 scheiden en tot in Dalmatia reiken ; en
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10. d. _Dinarische Alpen, die v. Zeng tot a.
Sofia in Boelgarije gaan, langs d. rechteroever
v. Sau en Donau.
Behalve deze hoofddeelen v. d. grooten
Alpenboog zijn nog op te merken : d. Ligurische Alpen, t. 0. v. d. Col-di-Tenda, d. Berner.of Brenner-Alpen, ben. d. RhOne en d. Grauwbunder-Alpen, ben. d. Inn.
d. Alpen behooren tot d. merkwaardigste
gebergten v. d. aardbol. Nergens in Europa,
zegt Ebel Weber dem Bau der Erde in dem
Alpengebirge) vertoont zich d. natuur onder
zoo afwisselende gedaante v. verhevenheid en
indrukwekkende statigheid, afgewisseld door
zachte bekoorlijkheid, als in d. Alpen. Op d.
Dom te Milaan vertoont zich 't Alpen-geb. v. d.
puntige pyramide v. d. Monte-Viso tot a. d.
bergen v. Grauwbunderland, in een uitgestrektheid v. 2 a 3 lengte-graden en v. d. Noordzijde, op d. Weissenstein in d. Jura, drie uur
v. Solothurn waargenomen, ontwikkelen zich
d. Alpen v. Dauphine tot in Noord-Tyrol, in
een uitgestrektheid v. 130 a 135 uur gaans.
't Zou moeilijk te beslissen zijn, v. welke zijde
d. Alpen 't verrukkendste schouwspel aanbieden. Aan d. Zuidzijde loopen d. vlakten v.
Boven-Italia bijna tot a. d. voet der steile
rotsen, die als tegen elkander gedrongen, in
ontzettende massa's bijeen staan; a. d. Noordzijde stapelt zich v. d. Jura of d. eene berg
op d. anderen, gedurig hooger en hooger naar
d. Kruin-Alpen, wier tallooze pieken en rotspunten V. allerlei gedaante, in lange sneeuw,en ijsmantels gewikkeld, zich nevens elkander
in schitterende pracht a. 't oog vertoonen.
Tan d. Zuidzijde is 't gezicht op d. Alpen
meer ontzettend en v. d. Noordzijde meer
prachtig, maar altijd verheven.
Tuss. Milaan en Como ontbreekt d. gordelzoom, zoodat d. Po-vlakte er onmiddellijk
grenst a. bergen v. 3000 a 4500 M. Behalve d.
reeds genoemde toppen is d. Jungfrau 4250 M.,
d. Schreckhorn 4150 M., d. Ortlerspits 4000 M.
hoog. Zoowel d. lengte- als d. dwarsdalen zijn
weer als scheuren, kloven en uitspoelingen
te beschouwen. Indrukwekkend door verheven
schoonheid zijn 't dal v. d. RhOne, 't dal Engadin, 't Valtellino-, 't 't Ens-, 't Mur- en
't Pusterdal.
Uit een geognostisch oogpunt beschouwd,
leveren d. Alpen een bijzonder rijken voorraad v. waarnemingen op. d. Hoogste massa's
in 't midden, d. zoogen. Ur-Alpen of Centraalmassa's, Z.-W. v. Turin, uit d. vlakte oprijzende
en in grootsche bogen zich tot a. 't Neusiedlermeer uitstrekkende, bestaan voornamelijk uit
kristallijne rotssoorten, gneis en glimmerschiefer, in mindere mate uit graniet. Tuss.
d. Centraalmassa's ingesloten, komen in 't
W. en tot in Tyrol voor Palaeozoische, Trias-,
Jura- en krijtvormingen, maar bijna overal
zoo veranderd en kristallinisch geworden, dat
hun ouderdom slechts uit eenige weinige, soms
v. granaten vergezeld gaande, versteeningen
op to maken is. In d. Grajische, Penninische
en Rhetische Alpen komen groote Serpentijnen Gabbro-massa's voor; t. N. der Piemonteesche vlakte en in 't hoogere Etschdal kwartsporphyr. In 't Oostelijk deel zijn groote ophoopingen v. lei en grauwacke met daartusschen liggenden kalksteen. Over 't geheel d.
richting der centraalmassa's volgende, ligt a.
beide zijden een gordel v. sedimentair gesteente; dit zijn d. kalk-alpen, wier golvende
krommingen on ontzettende verwoestingen
aanduiden, dat hun vorm zijn oorsprong to
danken heeft aan een verbazende drukking,
die v. d. centraalmassa's uitgaande, tegelijker-
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tijd naar 't N. en 't Z. gewerkt heeft. d. Z.Oostelijke takken der kalk-alpen, d. Julische
Alpen, bestaan voornamelijk uit grotrijke en
diepgekloofde kalksteenen v. d. Jura- en krijtgroep. Aan deze zijde der kalk-alpen strekt
zich v. Provence tot in Hongarije een breede
band v. molasse-formatie uit, welke vorm a.
d. Zuidzijde v. 't Alpengeb. slechts afgezonderd en in geringe breedte te voorschijn treedt.
d. Alpen zijn wel rijk a. gesteenten en kristalvormen, maar niet a. metalen. Deze vindt
men meer in d. secundaire en tertiaire gordelzoomen. d. Gothard bevat schoone bergkristallen en 't Tassa-dal is daarvoor beroemd;
goud en zilver is slechts in Tyrol, Salzburg
en Karinthie, zilver alleen in Allemont bij
Grenoble, in Savoie, Illyri8 en Stiermarken
v. eenige beteekenis ; koper treft men aan in
Frankrijk, Tyrol, Illyri8 en Stiermarken; lood
voornamelijk in Karinthio en Stiermarken;
kwikzilver bij Idria. d. Alpenzoomen leveren
ook veel zout, vooral bij Berchtesgaden in
Beieren en in 't Oostenrijksche zoogen. Salzkammergut. d. Kapitaalswaarde der zoutgroeven v. Gmunden en Hallein alleen ward in
1842 op 140 millioen florijnen geschat. Ook treft
men er steenkolen (anthraciet) aan, doch in
geringe mate. d. Alpen zijn rijk aan minerale
bronnen.
Alpengloeien is een verrukkelijk schoon
lichtverschijnsel,. dat bij helder weer omstr.
zonsondergang in d. Alpen wordt waargenomen. Als d. zon bijna d. kim nadert, omhullen d. sneeuwkruinen zich met een purperen gloed, die tot een metaalachtigen weerschijn overgaat, als d. zon onder is. 't Wordt
verklaard door d. straalbreking in d. vochtlaag, die uit d. afkoelenden dampkring op d.
bergkruinen nederslaat.
Alpenplanten. Als men bij d. bestijging
der Zwitsersche Alpen d. plantengroei gadeslaat, ziet men dat er, naar mate men hooger
klimt, zich een andere vegetatie ontwikkelt.
Tot op een hoogte v. 1300 M. treft men meest
breed-gebladerde boomen aan, waarvan lager
d. kastanjes on okkernoten, hooger d. beuken
en eiken d. overhand hebben. an daar tot
op een hoogte van 1800 M. groeien grootendeels pijnboomen, die door hun slanken vorm
on donkergroene naaldvormige bladeren 't
landschap een ernstiger, om niet to zeggen
somber aanzien mededeelen, on d. cyclamen
europeum (varkenbrood). Nog hooger (tot 2300
M.) ziet men d. boomgroei langzamerhand
voor een meer heesterachtigen plaats maken,
en d. growl hier on daar met gentiaan, saxifragen en alpenrozen bedekt 1 en nog hooger,
van 2300 M. tot a. d. eeuwige sneeuw, die
echter in geenen deele als d. volstrekte grens
v. allen plantengroei mag worden aangezien,
een reeks v. gewassen, welke een menigte
kenmerkende eigenschappen bezitten, die hen
terstond in 't oog doen loopen en daardoor
niet licht uit 't geheugen gaan v. d. Alpenbeklimmers. Vooral d. zodevormende groei,
d. schoone en betrekkelijk groote bloemen
wekken d. aandacht v. reizigers en natuuronderzoekers. Deze planten worden Alpenplanten genoemd, een naam, die niet geheel juist is, omdat deels dezelfde groeiwijze,
deels dezelfde gewassen, ook op andere bergen, ja in laaglanden v. d. Poolgewesten
voorkomen. Immers 't blijkt uit vele verschijnselen, dat deze 't oog verrukkende plantvormen juist (Mar zoo hoog, en niet elders
worden aangetroffen, omdat zij een standvastig lage temperatuur en d. nabijheid der
eeuwige sneeuw behoeven; overal dus, wear
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deze zelfde oorzaken bestaan, zullen ook
dezelfde verschijnselen in d. natuur daarvan
't gevolg wezen, en daarom vindt men op
d. groote eilanden en d. kustlanden der IJszee ten deele dezelfde plantenwereld als op
d. Alpentoppen en d. hoogere deelen v. d.
Andes en d. Himelaya nabl.j d. Evenaar; want
in al deze oorden is doorgaans een temporatuur, waarbtj water bevriest, en zij ztjn met
een eeuwigen sneeuwmantel omgeven. Juister
verstaat men dus onder d. Alpenplanten d.
gewassen, die in d. nabijheid der sneeuwlinie
voorkomen en zich door sommige eigenschappen onderscheiden, die a. andere, ja zelfs a.
dezelfde soorten, welke elders tieren, vreemd
zijn.
Meest algemeene kenmerk der Alpenplanten bestaat in haar gezelligen groei, een verschijnsel, dat op een bijzonder langen levensduur, een sterke ontwikkeling der wortels en
zekere neiging tot 't vormen v. knoppen berust. Bijna alle alpenplanten zijn langlevende
gewassen, 't getal der Oenjarige is zeer goring, en die er zijn, brengen een groote hoeveelheid zaad voort. Haar wortel, die een
strengen, dikwerf 9 a 10 maanden langen
winter verduren moet,. is gewoonlijk zeer houtig, of, evenals d. hyacmten-, tulpen- en andere
bollen, in een menigte v. rokken gewikkeld.
Verder hebben d. alpenplanten betrekkelijk
groote bloemen, die meestal zeer schitterend
gekleurd zijn. Op d. Europeesche Alpen behooren daartoe vooral versch. soorten v. 't
gesl. Gentiana, d. verrukkelijke Aretia alpina,
Dryas octopetala met glinsterend witte bloemen, vele schoone Anemonen, Primulae en
soorten v. 't gesl. Syngenesis, zooals Arnica
montana en Apargina alpina, wier groote gele
bloemhoofdjes reeds op een afstand in 't oog
loopen. Op d. toppen der Cordilleras v. Z.
Amerika komt deze eigenaardigheid der Alpenplanten nog duidelijker uit; hier toch tieren
versch. soorten v. d. gesl. Mimulus, Calm/aria, Calandrinia, Lupinus en vooral vele v.
't gesl. Sida, wier bloemen bijkans alle andere in grootte en schoonheid voorbijstreven.
Een bepaalde hoofdkleur kan men voor d.
bloemen der Alpenplanten niet aannemen ;
wel waren sommige reizigers vroeger d. meening toegedaan dat d. witte d. algemeenste
was; doch Schouw heeft voor d. Alpen v.
Europa en Metjen voor d. Cordilleras v. Z.
.Amerika, d. onjuistheid daarvan aangetoond.
Meijen vermeldt, dat d. witte kleur op d. door
hem bezochte bergen tot d. groote zeldzaamheden behoort, maar dat blauwe, gele en paarse
bloemen daar zeer menigvuldig worden aangetroffen. Opmerkenswaardig is 't, dat deze
laatste in d. nabijheid der sneeuwlinie zelden
boat gekleurd en welriekend, meestal denkleurig en zonder gear zijn. Vele Alpenplanten bezitten een groote hoeveelheid deels
specertjachtige, deels ook bittere of harsachtige bestanddeelen. Is dit gehalte a. krachtigwerkende beginselen 't gevolg v. d. standplaats dier gewassen, of is 't dezen v. nature
eigen ? 't Is eentIdt, dat Alpenplanten, waaraan
men zekere geneeskracht toeschrtjft, een veel
sterker werking uitoefenen, indien zij op hare
natuurlijke standplaats ingezameld, dan wanner zij door kunst in lager gelegen tuinen
worden gekweekt, zoodat uit doze waarneming
alleen d. invloed der standplaats wordt bewezen. 't Is echter niet to onttennen, dat
onder d. Alpenplanten juist d. familift en
geslachten 't meest algemeen voorkomen, die
reeds v. nature met werkzame bestanddeelen
bedeeld zijn, al groeien zij ook in d. vlakte;

ALP.

ja zelfs zijn sommige kruidkundigen v. meening, dat er in d. nabijheid der sneeuwlinie
geen gewas voorkomt, dat een bittere, aromatieke of harsachtige stof bevat, als daaraan
grenzende soorten, die in d. laagte tieren,
dezelfde eigenschap niet eenigermate bezitten.
Dit doet nochtans nets of v. d. juistheid der
opmerking, dat d. alpenplanten v. zulke stoffen doorgaans in verhouding meer bevatten
dan d. planten v. lagere streken.
d. Familien der Synanthereen en Umbelliferen en 't gesl. Gentiana hebben een bijzonder rijk gehalte a. werkzame beginselen; somtijds zijn deze daarin in een zoo aanzienLijke
mate opgehoopt, dat zij naar buiten komen
en d. opperhuid daardoor met een harsachtige
laag overtogen wordt. d. Bladeren der Alpenplanten zijn somtijds zacht behaard, ineengeschrompeld en geelachtig; menigvuldiger echter treft men saprijke en groene bladeren aan,
zoowel als glinsterende en lederachtige. Over
't algemeen bereiken d. Alpenplanten geen
aanmerkelijke hoogte; meest alle toonen d.
neiging zich niet ver boven d. grond to verheffen, zoodat men ze daaraan, in verband met,
d. overige eigenschappen, ten alien tijde ook
in gedroogden toestand, zooals in herbarien,
gemakkelijk herkennen kan. 't Sierlijkst meest
geliefd alpenkruid is zeker 't matte zilverwitte Gnaphalium Leontopodium (Edelwit), maar
weinig minder schoon zjjn: primula minima
(d. kleinste sleutelbloem), saxifraga caesia
(blauwgroene steenbreek), soldanella minima
('t kleine Alpenklokje) en artemisia mutellina
(Alpen-alsem).
Ofschoon 't aantal alpenplanten op al d. gebergten der aarde zeer groot is, heerscht daaronder toch, ten minste voor d. bergen v. den
en 't zelfde halfrond, een in 't oog loopende
overeenkomst, hoewei er evenmin aan valt to
twijfelen, dat d. groote bergketenen ieder afzonderlijk een zeker aantal planten voortbrengen, die haar bijzonder eigen zijn. Als bewijs
voor 't eerste dient, dat Draba alyssoides, Draba
arctioldes, Cerastium densum, vele soorten v.
d. gesl. Gentiana, Andromeda, Valeriana, Lupinus, Epilobium, Ribes, Viola, Genista, Luzula, Hordeum, Phleum en Plantago zoowel
op d. Europeesche Alpen, als op d. Cordilleras
v. Z.-Amerika worden aangetroffen. Maar overigens blijkt uit d. door versch. reizigers in
't licht gegeven naamlijsten, jiat bijv. H •
cum Corns alleen op d. berg -Wiggis in 't anton Glarus, Willienia Carinthiaca alleen op een
Alp in Karinthi6, Spartium nubigenum alleen
op d. piek v. Teneriffe groeit. Tot d. planten,
die op d. Alpen nog ver boven d. sneeuwlinie
wassen, behooren onder d. Phanerogamen: Ranunculus glaciatis, Aretia Helvetica en Silene
acaulis, die op een hoogte v. 8300 IL boven d.
zeespiegel groeien; en onder d. Cryptogamen
vele korstmossen, waaraan De Saussure er
nog op een hoogte v. 4800 M. ontdekte. (Verg.
Schouw, „Grundzilge einer al*pmeinen Pflanzengeographie" (Berlin, 1828); MM. ijen, „Grundriss der Pfianzengeo phie" (Berlin 1836);
A. v. Humboldt, „ ten der Natur" (1850).
-Alpenrozen "heeten eenige soorten v. 't
plantengesi. Rhododendron, behoorende tot d.
nat. fam. der Ericaceen en d. Decandria Monogynia v. Linnaeus, die op d. Alpen soms
gansche streken bedekken, en tot d. gordel
Alpenheesters behooren, die 1700 M. k 2300 M.
hoog is, en dus onmiddelltjk a. then der Alpenkruiden grenst. Deze soorten zijn: Rhododendron ferrugineum, L Rh. intermedium,
T., Rh. hirsutum, L. en Rh. Chamaecistus, L.,
die alle gemakkelijk door d. onderkant der
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bladeren v. elk. kunnen onderscheiden worden. Bij d. eerste toch vindt men daar een
dichte laag roestkleurige schubbetjes; bij d.
tweede, in stede daarvan, een aantal dicht op
elk. gehoopte stippen (kliertjes); bij d. derde
'tzelfde verschijnsel, hoewel deze stippen daar
meer verspreid zijn; bij d. vierde treft men
een geheel effene oppervlakte aan. Buitendien
hebben d. eerste drie soorten een trechter-,
d. laatste een stervormige bloemkroon; nog is
d. bladrand bij Rh. ferrugineum onbehaard,
bij d. overige gewimperd. Alle vier verheffen
zich weinig boven d. grond, en beminnen een
kalk- of granietachtige standplaats. d. Naam
Alpenrozen zijn deze planten, hoewel zij met
d. rozen uit een kruidkundig oogpunt niets
gemeen hebben, waarschijnlijk a. d. karmozijnroode bloemen verschuldigd. Deze ontluiken
gewoonlijk tuns. Juni en Aug. en zijn tot
schermen met elk. vereenigd. Behalve deze
soorten, die uiterst moeilijk voortkomen, als
men ze v. hare natuurlijke standplaats naar
een andere overbrengt, zijn er nog eenige andere, die wel in bergachtige, doch veel lager
gelegen streken leven, waarvan sommige om
hare schoone paarsroode bloemen on lederachtige, 's winters niet afvallende bladeren,
als sierplanten zeer gezocht zijn. Ze heeten
Rhododendron maximum, L. en Rh.ponticum, L.
Ook deze worden door d. Duitschers Alpenrozen geheeten, hoewel zij bij ons niet anders
dan onder d. Lat. geslachtsnaam bekend zijn.
d. Eerste is afkomstig uit N.-Amerika, d.
laatste uit 't Z. v. Spanje en d. Levant ; gene
onderscheidt zich door v. onder roestkleurige
bladeren en kleverige jonge takken, deze door
a. beide zijden groene bladeren en gladde
takken. •
d. Eigenlijk gezegde Alpenrozen komen in
d. gordel der Alpenheesters, minder afzonderlijk dan wel in gezelschap v. eenige andere
schoone planten voor, die ook niet weinig
tot d. verrukkelijken plantengroei dier streken
bijdragen. Daartoe behooren o. a. eenige soorten v. d. gesl. Androsera, Vaccinium en Ledum
palustre. Op d. nabij d. Keerkringen gelegen
bergen v. Amerika wordt 't geslacht Rhododendron in d. hoogte-streek der Alpenheesters
vervangen door 't gesl. Befaria, on op d. overeenkomende luchtstreek op d. berg Etna groeit
Astragalus Siculus.
Alpensalamander (d.) of salmandra-atra
is een zonderlinge amphibie, die op d. Europeesche Alpen voorkomt. Deze salamander is
zwart, 15 cM. lang en levendbarend, maar
heeft nooit meer dan twee jongen, want deze
ontwikkelen zich in 't moederlijk lichaam ten
koste v. alle overige eieren.
Alpenwegen. d. Vier kunstwegen, die
Savoie, Frankrijk en Walliserland met Italie
vereenigen, leveren een duurzaam en grootsch
gedenkteeken op v. Napoleon's macht on veelomvattend genie. d. Eerste weg leidt over d.
ruim 2100 M. hoogen Mont-Canis, over Lanslebourg n. Suza, uit Savoie n. PiOniont. Voorheen moest men zich door muilezels in een
draagstoel over d. hoogste steilte laten brengen; doch Napoleon liet in 1805 hier een
berijdbaren weg slangswijze aanleggen, die
33 KM. lang en 6 M. breed, ook in d. winter
bruikbaar is. d. Tweede loopt ter hoogte v.
2060 M., over d. Simplon, uit Wallis n. Piemont,
v. 't vlek Gills n. Domo d'Ossola. Deze merkwaardige weg, op last v. Napoleon v. 1801 t.
1806 aangelegd, d. eenige langs welken men
uit Zwitserland over d. Alpen kan rijden, is
77 KM. lang, nergens stark opklimmend en
daardoor voor d. zware vrachtwagens bruik-
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baar. Dikwijls wordt deze weg door lawinen en
steenklompen, die door d. regen losgerukt zijn,
beschadigd, zoodat d. herstelling aanraerkelijke kosten vordert (Zie 't art. Simplon). Een
derde weg leidt over d. Mont-Genevre, die
2090 M. hoog is en op d. grens v. Piemont,
27 KM. v. Briancon, een grensvesting, ligt.
Op d. top des bergs Iigt een dorp met klooster, waarin reizigers worden opgenomen. d.
Vierde weg loopt v. Nizza over Monaco n.
Genua, door d. rotsachtigen grond a. d. voet
der zee-Alpen. Voor 't spoorwegverkeer is een
tunnel geboord door d. Mont-Cenis, 14 KM.
lang, in Dec. 1870 voltooid; door d. s. Gothard,
16 KM. lang in Mei 1882 voor verkeer geopend,
on door d. Vor-Arlberg voor d. spoorweg, die in
1884 in gebruik is genomen on 't Oostenrijksche
a. 't Zwitsersche spoorwegnet verbindt. Van
groot belang is ook d. nieuwe Fransche militaire weg, die d. weg over d. Mont-Cenis met
dien over d. Mont-Genevre verbindt on v.
s. Michel a. d. Mont-Cenis-spoorweg tot d. Col
de Lauterit loopt. Onder d. overige Alpenwegen verdienen d. volgende onze opmerking:
1. d. weg over d. s. Gothard, 2200 M. hoog,
die v. 't Meer der vier Kantons n. Airolo en.
't Livinerdal voert, en waarlangs in d. middeleeuwen d. meeste koopwaren voor d. Levant
worden overgevoerd ; 2. d. weg over d. grooten Bernhard (zie Bernhardsberg), ter hoogte
v. 2200 M. v. 't meer v. Geneve n. Italia leidende ; 3. d. hoofdweg v. Inspriick n. Italie,
loopende over d. 2000 M. hoogen Brenner in
Tyrol, waar d. 22 KM. lange weg tot een
hoogte v. 1450 M. opklimt ; en 4. d. weg v.
Bellenz n. Chur, die over d. Bernardin voert.
Alpes is d. naam v. drie Fransche departementen : Basses-Alpes, 't Noorderdeel v. Provence, ruim 126 vk. geogr. mijl groot met 132 000
bew., heeft Digne tot hoofdst.; Hautes-Alpes,
een deel v. DauphinO, ruim 100 vk. geogr.
mijl groot met 122 000 bew., heeft Gap tot
hoofdst., en Alpes maritimes, dat voorn. bestaat uit d. prov. Nizza, door Italie aan Frankrijk afgestaan, heeft op 70 vk. geogr. miji
227 000 bew. en Nizza tot hoofdst.
Alphabet is d. rij der letters eener taal
in hare volgorde opgeteekend; d. naam komt
v. d. eerste twee letters v. 't Grieksche alphabet. a = alpha en /3 = beta. d. Volgorde
is nagenoeg dezelfde bij alle talen v. Semitischen oorsprong en dus ook bij d. Europeesche talen; die volgorde is echter vrij willekeurig; in 't Sanskriet wordt 't alphabet
geregeld n. d. organen, waarmede d. letterklanken worden uitgesproken. Men kent uit
d. ouderen on nieuweren tijd to zamen ongeveer 400 alphabets; doch als men d. versch.
vormen der letters buiten aanmerking laat,
bepaalt zich 't getal der thans in gebruik
zijnde tot omstr. 50. Over 't ontstaan der lettervormen v. 't alphabet loopen d. meeningen
zeer uiteen. In d. middeleeuwen maakten d.
afschrijvers veel werk v. sierlijke lettervormen, ;vooral v. d. aaavaagsletters der hoofdstukken. Door d. uitvinding der boekdrukkunst
raakten deze versieringen in onbruik. Een
merkwaardig alphabet is dat v. 't runenschrift
der Skandinaviers, dat slechts 16 letterteekens
heeft.
Alphen ('t Geslacht v.) bloeide reeds in d.
middeleeuwen in Holland on Gelderland; vele
v. Alphens waren aanzienlijke kooplieden of
bekleedden gewichtige ambten. Meermalen
waken zij uit, en woonden dan to Keulen,
to Frankfort, to Hanau. PIETER v. ALPHEN verloor zijn vermogen in d. Spaansche furie to
Antwerpen in 1576; HIERONYMUS SIMON v. A.,
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geb. in 1665 te Hanau, ward hoogleer. in d.
godgeleerdheid te Utrecht en heeft versch.
uitlegk. werken geschreven; 't meest bekend
geworden is echter d. kinderdichter HIERONYMUS V. ALPHEN, geb. 8 Aug. 1746 to Gouda.
Deze bekleedde eerst d. betrekking v. procureur,generaal bij 't Hof te Utrecht, teen v.
pensionaris der stad Leiden, en laatstelijk v.
thesaurier-generaal der Unie ; doch bovendien
heeft hij zich door zijne schriften beroemd
gemaakt. Niet alleen schreef hij „Gedichten
en overdenkingen" ; Nederlandsche gezangen";
„Proeve V. stichtelijke mengel-po8zie" (met v.
d. Kasteele te zamen uitgegeven) en „Proeven v. gezangen," maar hij slaagde in een
nieuwen dichtvorm, d. cantate, bijzonder gelukkig, zoodat zijne cantate „De Sterrenhemel" onder d. schoonste gedichten in onze
taal gerekend wordt. Bijna een eeuw lang
zijn zijne „Kindergedichten" door honderdduizenden geleerd en genoten; zijn zij niet
vrij v. 't over-deftige der 18e eeuw, zij zijn
welluidend, eenvoudig, vol reinen, vromen
zin. Verder bewerkte hij een uitgave v. Riedels „Theorie der schoone kunsten," gaf hij
„Dichtkundige verhandelingen" en een verhandeling „Over het echte en valsche vernuft," bekroond door en geplaatst in d. werken v. d. Maats. der Nederl. Letterk. to Leiden;
terwijl bij 't godgel. gen. v. Teyler zijn verhandeling „Over d. voortreffelijkheid der burgerlijke wetgeving v. Mozes boven die v.
Lycurgus" bekroond ward. Hij overl. 2 Apr.
1803. Een uitg. zijner gezamenlijke dichtwerken verscheen in 1838 to Utrecht.
Alpheus is d. oude naam v. een rivier in d.
Peloponnesus, die in Arcadi8 ontspringt, Elis
en Achaje doorloopt, en in zee vloeit. Volgens
d. fabel vervolgde d. stroomgod v. d. Alpheus
d. nirnf Arethusa, doch daze word door Diana
in een bron veranderd en naar Sicilia overgebracht. In verband hiermede staat 't yolksbijgeloof, dat d. Alpheus uit d. Peloponnesus
onder d. zee doorvloeit, en niet verre v. Syracuse zich met d. Arethusa vereenigt; zelfs
ward verhaald, dat men, 'tgeen men bij Elis
in d. rivier werpt, na verloop v. tijd in d.
Arethusa wedervindt.
Al piacera of al piacimento beduidt
in d. muziek : naar welgevallen, naar gooddunken, a. d. smaak v. hem, die voordraagt,
overgelaten.
Alpini (PROSPER), geneesheer en kruidkundige, ward in 1553 to Marostica, in Lombardia
geb., studeerde to Padua, waar hij in 1578 d.
doctorale bul verwierf, en ging m 1580 als
geneesheer in 't gevolg v. d. Venetiaanschen
consul naar Egypte. d. Drie jaren, die 14 in
dat land doorbracht, besteedde hij ijverig a.
't onderzoeken der hem omgevende natuur en
nagaan v. d. toestand der geneeskunde in
die streken. In 1584 ward hij bij d. marine
overgeplaatst en later tot hoogleer. in d.
kruidk. a. d, hoogaschool to Padua beroepen,
waar hij 7 Jan. 1617 stierf. d. Uitkomsten
zijner waarnemingen in 't Oosten maakte hij
wereldkundig in „Historia naturalis Aegypti"
augd. Bat. 1735); Joe plantis Aegypti" (Pad.,
1640), en „De medicina Aegyptiorum" (Ven.,
1591). Van zijn werken over d. geneesk. worden
.geroemd ,,De praesagienda vita et morte aegrotantium" (Pad., 1601) en „De medicina methodica" (Pad., 1611). Alpha was d. eerste, die
‘eenige meer nauwkeurige berichten omtr. d.
koffieplant bekend maakte.
Alpinia L. is een plantenge,s1. uit d. fam.
der Zingtberaceen, dat vele soorten v. knolgeAvassen in 't warme en heete deal v. Azi8,
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Afrika en Amerika omvat. d. Soort A. officinarern, die in China groeit, heeft een geneeskrachtigen wortelstok : d. rhizomes galangae.
Alpujarras (d.) zijn een bergketen in
Spanje, 15 geogr. mijl lang, evenwijdig loopende
a. d. Sierra Nevada on 1700 a 2000 M. hoog. d.
N.-af helling is zacht glooiend met goede weiden, d. Z.-helling is steil, in d. dalen groeien
d. geurigste zuidvruchten.
Alruin of mandragora is een plantengesl. uit d. fam. der nachtschaden (solane8n)
on groeit in 't wild in Z.- en Z.-0. Europa. d.
Wortels en bladeren smaken bitter en bevatten een bedwelmend sap, zoodat d. heelk.,
toen d. chloroform nog niet bekend was, ze
wel gebruikten om bij operati8n d. lijders bewusteloos to maken. d. Wortel heeft dikwijls
d. gedaante v. een mensch, en 't bijgeloof
schreef a. 't bezit v. zulk een alruin mannetje
allerlei wonderbaarlijke voordeelen toe, ja, zij
warden als een soort fetischen of huisgoden
vereerd.
Alrunen waren bij d. oude Germaansche
en Skandinavische volken d. waarzegsters,
die uit 't blood der offerdieren of ook wel der
geslachte krijgsgevangenen d. toekomst voorspelden. 't Woord runa beduidt verborgen.
Alsem (Artemisia Absynthium, L., Hd. Wermuth, Eng. Wormwood) is een tot d. nat. fam.
der Compositae behoorende plant, met viltige
en a. d. voet des stengels tweewerf-gevinde
bladeren, wier blaadjes langwerpig-lancetvormig en stomp zijn. d. Gale bloemen zijn tot
bloemhoofdjes vereenigd, die zelf wader in
trossen gerangschikt zijn en een weinig overhangen. d. Alsem bloeit in Juni, Juli en Aug.
en groeit langs dijken en op ruige, steenachtige, droge gronden ook in ons Vaderland.
d. Alsem bevat eon bittere extractief-stof en een
vluchtige olie, die beide zeer stark werken,
en wordt dientengevolge als maagversterkend
on wormdrijvend middel in d. geneesk. onder
versch. vormen (v. olie, extract-tinctuur) aangewend, en is ook een bestanddeel v. sommige
samengestelde geneesmiddelen, zooals 't Elixir
viscerale Hoffmann, uitmaakt. Ofschoon d. benaming der plant zulks schijnt aan to duiden,
is zij niet, althans niet alleen d. plant, waaruit in Zwitserland 't bekende Extract d'Absinthe vervaardigd wordt. Daartoe dient o. a.
d. Artemisia mutellina, Viii. , Art. glacialis, L.,
Art. rupestris L., Art. spicata, Willfen, en volguns sommigen, ook Art. pontica, L., die alle
op d. Alpen groeien, on bij d. Alpenbewoners
.
onder d. naam v. Genipi bekend
Extrait
d'Absinthe is groan en wordt, met water verdured, aLs een maagversterkend middel geprezen.
Alsen is eon eiland in d. Oostzee,
v.k.
geogr. mijl groot, met 24 000 bow. 't Is door
een smal kanaal, d. Alsensond, v. Sleeswijk
gescheiden, maar d. stad Sonderburg (met 4000
inw.) is door een schipbrug met 't vasteland
verbonden. In April 1864 is doze stad v. d.
Duppeler schansen uit door d. Pruisen beschoten on bij d. vrede is Alsen in hun bezit
gebleven.
Al secco is d. aanwending v. droge verven
in d. schilderkunst; ook 't retoucheeren bij 't
overschilderen v. reeds gedroogde deelen eener
schilderij wordt aldus genoemd.
Al segno = tot 't teeken, in verband met
dal segno = v. 't teeken af, geeft in d. muziek
to kennen v. waar en tot hoover een deel v.
een muziekstuk moat herhaald worden. Dit
teeken is q.
Alsineen is d. naam v. een plantenfam., die
in 20 geslachten omstr. 300 soorten telt, waar-
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onder d. in ons vaderland groeiende muur
(A. media) en d. voederplant spurrie (spergula
arvensis L.) behooren.
Alsleben (Timms), geb. 24 Mrt. 1832 te
Berlijn, genoot een wetenschappelijke opleiding en verwierf te Kiel d. doctorsgraad, maar
wijdde zich later uitsluitend a. d. muziek.
Zijn onderwijs, zijn spel en zijne composition
verschaften hem grooten roem. Hij redigeerde
't tijdschrift „Harmonie", schreef Das musikalisch-e Lehrambt" en werd in 1872 tot kon.
Pruisisch professor verheven.
Alstedius (JoH. HEINR.), een Duitsch Prot.
godgel. een vruchtbaar schrijver der 16e eeuw,
was lang hoogleer. in d. wijsbegeerte en in
d. godgel. to Herborn, in Nassau, vanwaar hij
naar Zevenbergen ging, waar hij te Alba Julia
in 1638, in d. ouderdom v. 50 jaar stierf. Hij
is lid geweest der Synode te Dordrecht. Zijn
„Encyclopedie" werd ook door R.-Kath. zeer
geacht en Lorenzo Grasso noemt Alstedius
onder d. groote mannen v. zijn tijd. Anderen
achten zijn „Schat der Chronologie" voor zijn
uitstekendste werk. Dit is herhaalde malen
herdrukt. Vossius (De scient. mathem." p. 326)
roemt vooral zijn verhandeling over d. Arithmetika. In zijn „Triumphus Biblicus" trachtte
hij aan te toonen, dat in d. Bijbel d. beginselen v. alle wetenschappen en kunsten gevonden worden. Hij heeft echter veel uit andere
schrijvers geput. Bekend is zijn verhandeling
,de Mile Annis", in 1627 uitgegeven, waarin
htj tracht aan te toonen, dat 't duizendjarig
rijk in 1694 beginnen zou. Zijn schoonzoon
Bisterfeldius had 't zelfde gevoelen.
Alster (d.) is een kleine rechtsche tak v.
d. Elbe 52 KM. lang, maar wijl d. buiten- en
binnenhaven v. Hamburg er door gevormd
worden, v. groot handelsbelang.
Alston (CHARLES), hoogleer. in d. kruidk.
te Edinburg, werd in 1683 geb. en staat bekend als een fel bestrijder v. d. leer v. Linnaeus, dat ook in 't plantenrijk (bepaaldelijk
in d. bloemen) 't manhelijk en 't vrouwelijk
geslacht zijn vertegenwoordigd. Vele, niet
altijd oorspronkelijke, bewijzen, waarop dikwijls veel valt of te dingen, heeft hij tegen
doze leer in versch. tijdschriften doen opnemen. Zijn groot werk, getiteld Jirocinium
botanicum" (Edinb., 1753) bevat weinig nieuws.
Hij stierf in 1760. 't Plantengesl. Alstonia werd
naar hem geheeten.
Alt wordt d. tweede zangstem genoemd, en
door d. C sleutel op d. derde lijn v. ond. aangewezen. Zij klimt niet ter hoogte v. d.
Sopraan of Discant, en omvat minstens 13
tonen; d. grootste uitgestrektheid is v. d.
kleine F tot d. dubbelgestreepte C. Bij instrumentale muziek wordt deze stem door d. altviool, onder denzelfden sleutel, nagebootst.
Altaar (Een) is een offerplaats of offerhaard. Na d. oudste altaren, waarvan wij in
't eerste Bijbelboek gewag gemaakt vinden
en die uit eenvoudige steenen bestonden,
waarop men olie uitstortte of een deel v. 't
vee of v. d. vruchten aanbood, waren zij
meestal draagbaar en rustten zij op een drievoet, waarop men vuur plaatste, dat 't offer
verteerde. Bij onbeschaafde of zwervende volken waren d. altaren v. zoden of groote
steenen in d. open lucht opgericht; waar men
tempels bouwde en altaren er vOdsr of er in
plaatste, werden zij v. steen of koper vervaardigd, in allerlei vormen en op velerlei wijze
versierd. d. Eigenlijke altaren, altaria, v. altus
4hoog, verheven), waren a. d. hemelsche goden
gewijd; voor d. mindere goden werden slechts
arae opgericht, en deze waren noch zoo hoog,
I.
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noch zoo prachtig. d. Eerste Christenen noemden d. tafel, aan welke zij d. liefdemaaltijden
(agapen) hielden, insgelijks altaar. Toen 't
lezen der mis ingevoerd word, behield d. tafel,
a. welke deze plechtigheid verricht werd, d.
benaming v. altaar. 't Was aanvankelijk v.
hout, doch op d. Kerkverg. te Parijs in 509
werd besloten, dat d. altaren v. steen moesten zijn. Tegenwoordig vindt men alleen
in Roomsch-Kath. en in sommige Luth. kerken in Zweden en Duitschland altaren; uit
d. overige Protestantsche kerken zijn zij verwijderd.
Altaarstuk noemt men 't groote schilderstuk, boven 't altaar in d. Roomsch-Kath. en
eenige andere Christenkerken. Deze stukken
zijn dikwerf door eerste meesters geschilderd,
en niet zelden door hen a. d. kerk vereerd,
vooral a. die, waarin zij gedoopt waren.
Altai- ('t) of 't goud-gebergte is een
uitgestrekte bergketen in Midden-AziO, tuss.
d. riv. d. Irtisch en d. Jenisel, en maakt d.
Zuidelijke grens uit v. Siberia. d. Altai loopt
bijna rechthoekig v. 't Oeralisch geb. en scheidt
't Chineesche r ijk v. 't Russ. gouvernement
Kolywan. Men kan d. Altai beschouwen als
d. N. rand v. Hoog-Azie, als d. grens v. 't
Siberische laag land, en onderscheidt d. groote
en d. kleine Altai; d. groote richt zich v. 't
Tibetsche geb. naar 't Noorden, en verbindt
d. bergen v. d. Oeral met d. Bogdo-Oela. d.
kleine Altai, uit d. groote voortkomende, loopt
in twee ketenen door SiberiO, d. Westellike
tuss. d. Irtisch en d. Ob, wordt 't Kolywansche, en d. Oostelijke, tuss. d. Ob en Jenisel,
't Koesnetskische geb. genoemd ; d. riv. Irtisch,
Ob, Tom en Aboekan ontspringen op deze
bergen. d. Hoogste toppen zijn met gletschers
bedekt, want d. sneeuwlinie is er ongeveer
2150 31. bov. d. zee, en sommige toppen bereiken 3000 M. d. Altai bestaat hoofdzakelijk
uit graniet; men vindt er jaspis, porphyr,
manner, steenkolen, lei en zandsteen, koper,
Uzer, tin, lood, en voornamelijk goud en zilyer
in d. berg Korbslinsk, die Altai-Alin, d. Goudberg, genoemd wordt.
Altamura, is een Ital. districtshoofdstad
met 19 000 inw. in Apulia, in d. prow. Terra de
Bari.
Altaroche (DURAND MARIE MICHEL), geb. 18
Apr. 1811 to Issoire, dep. Puy-de-DOme, wijdde
zich aanvankelijk a. d. journalistiek, later a.
't beheer v. 't theatre d. l'OdOon te Parijs.
In en na d. Juli-omwenteling v. 1830 schreef
hij scherpe artikelen in d. republikeinsche
bladen, en was v. 1834 t. 1848 redacteur v. d.
Charivari. Met d. Februari-omwenteling v.1848
trad hij op 't staatstooneel, werd door 't voorloopig bewind als regeerings-commissaris naar
Puy-de-D6me gezonden, en verwierf er zich
zooveel vrienden, dat dit depart. hem afvaardigde n. d. Constitueerende vergadering. In
1849 echter niet in 't Wetgevend lichaam gekozen, trok hij zich in 't burgerlijk leven
terug en wijdde hij zijne krachten a. d. bloei
v. 't tooneel.
Al tempo of a tempo is in d. muziek
een aanwijzing om na een voorgeschreven
versnelling of vertraging wader tot d. oorspronkelijke snelheid terug te keeren.
Alten (KARL AUGUST graaf v.) geb. 20 Oct.
1764 te Burgwedel in Hanover, streed als
officier in 't Engelsche leger in d. oorlogen
tegen Napoleon, o. a. in Spanje • in 1812 a. 't
hoofd v. 30 000 man. Hij werd bij Waterloo
zwaar gewond, tot generaal en in d. gravenstand verheven. In 1831 trad hij in zijn vaderland op als minister v. oorlog en bleef dit
12
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ook onder kon. Ernst August. ELU overl. 26
Apr. 1840 to Botzen in Tyrol.
Altena ('t Land v.) heet 't N.-W. deel v. d.
Nederl. prov. N.-Bpabant, tuss. d. Merwe, d•
opgedroogde Oude Maas en d. Biesbosch; 't
bevat ruim 6500 H. A. land, wordt licht overstroomd, en brengt rogge, tarwe, gerst,.vlas
en koolzaad voort; ook is er goed wei- en
hooiland; de eenige stad is Woudrichem of
Workum a. d. Merwe, na 1830 weder versterkt
en tegenover Gorinchem of Gorkum gelegen.
't Land v. Altena was eertijds een heerlijkheid, waarvan d. laatste hoer was Flips v.
Montmorency, graaf v. Homes, die in 1568
met d. graaf v. Egmond to Brussel onthoofd
word; zijn weduwe verkocht daze heerlijkheid
in 1600 a. d. Staten v. Holland voor 90 000 gulden. 't Kasteel dezer heerlijkheid is eerst
door krijg, vervolgens door d. invloed des
tijds vernield; in d. 18e eeuw waren er nog
puinhoopen van 't Land v. Altena, zoo nabij
breede rivieren, is dikwijls geteisterd door
overstroomingen, voornamelijk in 1740 on 1809,
on had ook een rijkelijk aandeel in d. rampen
des oorlogs, althans bij d. inval der Franschen
in 1672 en 1795.
Altenburg is d. hoofdstad v. 't hertogdom
Saksen-Altenburg. d. Stad ligt 44 K.M. ten Z.
v. Leipzig, a. d. Saksisch-Beierschen spoorweg,
telt 20 000 mw., dagteekent reeds uit d. 10e eeuw
on heeft schoone vruchtbare omstreken.
Alter ego bet. 't andere ik dus een plaatsbekleeder. 't Was d. term, chen d. Koningen
v. Spanje en Portugal gebruikten, om een
gevolmachtigde met d. onbeperkte uitoefening
hunner macht to bekleeden. d. Hertog v. Alva
bezat bij zijne zending n. d. Nederlanden v.
1567 t. 1573 zulk een volmacht als alter ego.
Alternation beduidt afwisseling, verwisseling. In d. rekenkunde verstaat men er meer
bepaald door d. verplaatsingen, die d. grootheden in volgorde kunnen hebben; zoo kan
bijv. a b c alterneeren in a c b, b a c, b c a,
c a b on c b a. 't Aantal alternation neemt
snel toe. Tien voorwerpen kunnen in 3 628 800
versch. volgorden geplaatst worden.
Alternatief beduidt afwisselend, voor
verandering vatbaar; maar men verstaat er
doorgaans door d. beperking v. d. keus tot een
v. twee dingen ; zoo noemt ons B. W. een overeenkomst alternatief, als een der partijen d. keus
heeft tot 't nakomen v. d. eene of v. d. andere
verplichting (art. 1308).
Altertzni tantun2 bet. eon even grooto
geldsom, als waarover reeds gesproken is,
voor d. tweede raaal zooveel.
Althaea is een plantengesl, v. d. fam. der
malvaceen. Van dit gesl. zijn 26 soorten bekend,
waarvan in ons vaderl. voorkomen d. heemst
(A. officinais), waarvan d. veal zetmeel bevatten.de wortel als verzachtend middel tegen ho est
gebruikt wordt en d. stokroos (A. rosea Car.).
Althuysen (JAN), gab. in 1715 to Franeker,
overl. 9 Aug. 1763, was predikant to Joure en
een goed dichter in d. Frieschen tongval. Zijn
werken zijn in 1755 gedrukt met eenige gedichten v. zijn vader.
Altichieri da Zevio was een beroemd
Italiaansch schilder uit d. 14e eeuw, wiens
meesterwerken, waaronder zeer schoone fresco's, meest to Verona en Padua bewaard zijn.
Vooral een Kruisiging in d. Felix-kapel to
Padua trekt d. aandacht door d. groepeering,
natuurlijkheid en kleurenharmonie.
Alting (HENDRIK), gab. to Emden, uit een
reeds vroeger on ook later letterk. bekend
geslacht, op 17 Febr. 1583, was eerst leermeester V. d. Keurprins v. d. Palz, vervolgens
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hoogl. in d. godgel. to Heidelberg on afgevaardigde op d. synode to Dordrecht in 1618.
BU 't innemen v. Heidelberg door Tilly liep
Alting levensgevaar en verloor hij al wat hij
bezat; hij week naar 's Gravenhage, bij d.
verdreven Boning v. Bohemen. In 1627 ward
als hoogl. naar Groningen beroepen, waar
hij 5 Aug. 1644 stierf. Hij gold in zijn tijd
voor een groot geleerde, wien d. rechtzinnigheid der Gereformeerde leer boven alles ter
harte ging; waarom hij d. gevoelens der Socinianen en Remonstranten ten sterkste veroordeelde. Men vindt een zeer uitvoerige levensbeschrijving v. d. geleerde bij Glasius,
„Godgel. Nederland".
Alting (rAcoBus), zoon v. d. bovengemelde,
in 1618 gab., aanvaardde 16 Jan. 1643 't hoogleeraarsambt in d. Oostersche talon to Groningen. Over zijn hevige twisten met zijn
ambtgenoot Maresius, zijn groote geleerdheid,
zijn ervarenheid in d. nieuwere Europeesche
talon, zijn werken over d. Semitische talon,
laze men Glasius, „Godgel. Nederl." J. Alting
stierf 20 Aug. 1679.
Altn2iihl (d.) is een linksche tak v. d.
Donau, die nabij Windesheim ontspringt on
na eon loop v. 27 geogr. mijl langs Eickstadt
bij Kelheim uitloopt. Zij is een hoofdwaterweg, omdat in haar 't Kanaal uitmondt, dat
d. Main met d. Donau verbindt.
Alton (JOS. WILH. EDUARD V), in 1772 to
Aquileja gab., was voor d. militairen stand
bestemd, doch ward door zijn liefhebberij in
paarden on door zijn bekwaamheid in 't teekenen en etsen tot anatomische studien geleid, en in 't bijzonder tot die v. 't paard,
waartoe hem zijn vriend, d. veearts Wolstein,
aanspoorde. In 1800 gaf hij 't eerste openlijk
bewijs daarvan door 't uitgeven v. 't eerste
deel zijner „Naturgeschichte des Pferdes", eon
prachtwerk, dat in 1817 met een tweede deel
voleindigd ward. Te Wurzburg nam hij deer
a. d. onderzoekingen v. Dollinger on Pander,
omtr. d. ontwikkeling v. 't kuiken in 't ei;
hij etste d. platen voor hun work : „Beitrage
zur Entwickelungsgeschichte des Htinchene
(Wilrzb., 1817). Daarop ontwierp d'Alton met
zijn vriend Pander 't plan tot een groot plaatwork over d. vergel. osteologie der dieren,
waarvoor zij reizen naar Frankrijk, Spanje,
Portugal en Engeland ondernamen. In Madrid
onderzochten en teekenden zij d. fossiele beenderen v. een dier der voorwereld, waarvan
zij later beschrijving on afbeelding uitgaven
onder d. titel: „Das Riezenfaulthier" (Bonn,
1821); dit work is tegelijk d. eerste aflev. v.
't bovengenoemde work over d. vergel. osteologie, dat in 12 alley. v. 1821 t. 1828 to Bonn.
uitgekomen is. In 1819 ward d'Alton tot professor in d. gesch. der kunst on d. oudheidk.
to Bonn aangesteld, waar hij overleed in Mei
1840. Buiten d. genoemde pla.atwerken heeft
hij nog omstr. 80 prenten geetst, die aangenaam v. behandeling zijn en zeer gezocht
worden. Zijn zoon, JOH. SAM. ED. VALTON (gab.
1803) heeft 't work zijn vaders, d. vergel.
osteologie, met twee alley. voortgezet, een be-kroonde prijsverhandeling over 't zenuwstelsel bij d. visschen geschreven on is sedert
1834 hoogl. in d. ontleedk. to Halle en schrijver v. een handbook voor d. verge', anatomicv. d. mensch.
Altona is een handel- on fabriekstad, a.
Pruisen behoorend, in Holstein, a. d. rechteroever v. d. Elbe, een vierde uurs v. Hamburg.
d. Toelating v. alle godsdienst-gezindten on
d. daar heerschende verdraagzaamheid maakten vroeger daze stad tot een snort v. vrij-
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plaats. Ztj was eerst een dorp ;• doch ontving
in 1664 stedeli,jke rechten; telt 105 000 inw.,
drijft aanzienluken, zee- en landhandel, heeft
-raffinaderijen, zijde-fascheepswerven, sulker
brieken leerlooierijen en haring-visscherij, en
neemt deel a. d. Groenlandsche walvischvangst.
Op d. (een wandelplaats met lindelanen) staat een schoon beeld v. Bliicher. d.
Stad is met spoorwegen a. Hamburg, Kiel en
Glilekstadt verbonden. 't Dorp Ottensen, waar
d. dichter Klopstock rust, ligt kort bij Altona.
Altorf, in 't dal v. d. Reusz, nabij 't Vierwaldstattermeer, d. hoofdplaats v. 't kanton
Uri, is a. alle zijden door bergen en schoone
huizen oingeven, heeft 3000 inw. en bezit 't
tuighuis v. 't kanton; men vindt hier d. plaats,
waar Gessler d. paal met d. hoed deed oprichten; een toren en d. bron v. Willem Tell, d.
Tell's-kapel en een groot standbeeld v. d. Bevrijder en in d. nabijheid is d. Riitli-weide,
waar 't eedverbond gesloten werd. In 1799
brandde Altorf bijna geheel af, doch 't werd
fraai herbouwd.
Altorfer (ALBRECHT) of Altdorfer was
schilder,. graveur en stempel-snijder, geb. te
Altorf in Zwitserland (volgens anderen in
Beieren) omstr. 1488 en overl. in 1538 te Regensburg. Men gelooft dat hij een leerling v.
Albert Diirer was. Te Regensburg worden
eenige schilderijen v. hem bewaard, die zeer
schoon zijn en te Mtinchen ziet men zijn „Overwinning v. Alexander op Darius", dat voor
zijn beste werk gehouden wordt. Zijn koperplaten zijn niet zoo schoon als die v. Diirer,
doch zijn houtsneden zijn bijna even meesterlijk bewerkt als die v. Holbein. d. Franschen
noemen hem d. kleinen Albert en velen houden zijn prenten voor die v. A. Diirer, omdat
hunne monogrammen veel overeenkomst hebben. Wijl Altorfer niet dan kleine platen uitgaf, wordt hij onder d. kleine meesters gerekend; 't getal der kopergravuren v. zijne
hand bedraagt 68.
Altum (Bern.), geb. 31 Jan. 1824 te Minster in Westfalen, een verdienstelijk dierkundige, bekwaamde zich onder Joh. Muller en
Liechtenstein, en werd in 1869 hoogl. in d.
zoologie te Eberswalde. Behalve vele kleinere
schriften en bijdragen in tijdschriften gaf hij:
„Winke zur Hebung des zotilogischen Unterrichts" (1863); „Die Saugethiere des Minsterlands" (1867); „Der Vogel and rein Leben"
(5de dr. 1875); „Lehrbuch der Zoologie", met
LANDOIS (4e dr. 1878); „Forst-Zoologie", (4 dln.
1875) en vele monographien.
Aludelen zijn buizen v. gebrande klei,
nauw a. 't eene eind, iets wijder a. 't andere
eind en 't wijdst in 't midden, die alzoo een
eind in elkander kunnen geschoven worden
en dan een zoogen. aludelsnoer vormen. Te
Almaden worden deze aludelsnoeren gebruikt
om d. kwikdampen, die door felle hitte uit 't
erts gedreven worden, op te vangen en af te
koelen.
Aluin. Met dezen naam duidt men in 't
dagelijksch leven een zoogen. dubbelzout aan,
bestaande uit zwavelzure aluinaarde (kleiaarde) en zwavelzure potasch (potasch-aluin)
of zwavelzure ammoniak (ammoniak-aluin),
dat in d. ververijen en vele andere bedrijven
en ook in d. geneesk. wordt gebruikt. In d.
scheik. noemt men een aantal dubbelzouten
aluinen, die dezelfde kristalvormen en overeenkomende samenstelling met d. gewone
aluin hebben. Zoo onderscheidt men soda-aluin,
bestaande uit zwavelzure aluinaarde en zwavelzure soda; ijzer-aluin en chromium-aluin,
dubbelzouten v. zwavelzuur ijzer-oxyde of
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zwavelzuur chromium-oxydule met zwavelzure potasch of zwavelzure ammoniak; d.
zoogen. ijzer-aluinen bevatten derhalve, in d.
plaats v. aluinaarde, ijzer-oxyde. d. Aanwending v. d. aluin in vele bedrijven berust bijna
uitsluitend op zijn gehalte a. aluinaarde, zoodat d. zwavelzure potasch of ammoniak als
overbodige bestanddeelen kunnen worden beschouwd, die echter voor d. zuivering v. 't
aluinaarde-zout een wezenlijk vereischte zijn.
In d. natuur komt aluin geheel gevormd
voor in vulkanische streken, als een witte
aanslag op d. bodem, ontstaan door d. werking v- zwavelzure dampen op aluinaarde en
potasch bevattende lava of trachiet; zoo bijv.
in 't Z. v. Frankrijk in Auvergne, op Sicilia,
maar voornamelijk in d. omstreken v. Napels,
bij d. grot di Alume en op d. Solfataren. Daar
wordt 't natuurlijk zout verzameld, in water
opgelost en d. oplossing door bezinking helder
gemaakt; d. heldere vloeistof levert dan een
onzuivere aluin, die men door herhaald oplossen en kristalliseeren zuivert; bij deze bewerking maakt men gebruik v. d. vulkanische
warmte v. d. grond, waarin looden ketels
geplaatst worden. d. Natuurlijke aluin is
slechts een klein deel v. d. in Europa voor 't
fabriekwezen benoodigde; er wordt veel meer
bereid uit d. zoogen. aluinfels, een erts v.
vulkanischen oorsprong, waarvan 't hoofdbestanddeel aluinsteen is. Deze erts komt hoofdzakelijk voor te Tolfa bij Civita-Vecchia in
Midden-Italia, in geringe hoeveelheid ook a.
d. Mont d'Or in Frankrijk en op d. Grieks. eil.
Milo en Nipoglio. Te Tolfa wordt hij geroost
of gebrand, daarna in gemetselde steenen
bakken, onder veelvuldige begieting met
water, zoolang a. d. dampkring blootgesteld
(gewoonlijk 3 a, 4 maanden), tot hij tot een
weeke, naar aluin smakende slib is overgegaan, die dan met water wordt uitgeloogd
om verder uit d. oplossing aluin te bereiden;
deze aluin komt voornamelijk onder d. benaming v. Romeinsche of Roomsche aluin in d.
handel.
Vroeger werd alle aluin voor 't Europeesche
verbruik uit aluinsteen in Rocca (Edessa) in
Syria, afgescheiden (van daar bij d. Ouden d.
benaming alumen d. rocca, die later verfranscht
werd tot alun de roche) en uit d. Levant in
d. handel gebracht. d. Bereiding v. aluin werd
sedert d. 13e eeuw meer algemeen; te dien
tjjde bestond een aluinziederij nabij Smirna,
die door Italianen werd bestuurd. In 't midden der 15e eeuw worden op 't eil. Ischia door
Bartholomaeus Perdix en te Tolfa door Johannes de Castro aluinfabrieken opgericht.
Basilius Valentinus spreekt v. aluinwaters,
die in vele streken v. Duitschland voorkwamen, en 't is zeker, dat daar in d. 16e eeuw
aluin werd vervaardigd, waarvan men in
Engeland eerst in 't begin der 17e eeuw gewag vindt gemaakt. Brittannie is ook veel
minder gunstig bedeeld voor aluinbereiding,
want 't scheik. proces, dat in vulkanische
streken door d. natuur geschiedt, moet daar
geheel fabriekmatig gebeuren, en 't nog ontbrekende alkali moet uit andere bronnen worden aangevoerd. Tot deze kunstmatige bereiding v. aluin bezigt men twee versch. aluinertsen (aluin-lei en aluinaarde), die eerst na
d. drie volgende bewerkingen aluin opleveren: bereiding v. zwavelzure aluinaarde; bijvoeging v. een (zwavelzuur) alkali bij d. verkregen bekoelde oplossing daarvan, waardoor
moeilijk oplosbare alum, 't zoogen. aluinmeel,
nederslaat en v. d. overage zouten wordt afgescheiden; eindelijk zuiveren v. 't aluinmeel
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door herhaald oplossen en kristalliseeren. d.
Opbretigst bij deze aluinbereiding is zeer ongelijkt m Valmunster 2,3 pct, in Luik 2 pct,
in vele andere streken slechts I of 0,6 pet v.
d. gebezigden aluin-erts. Alban en Chaptal
beproefden met goed gevolg om aluin to bereiden uit klei. Hiertoe wordt gebrande klei
(bestaande uit kiezelzure aluinaarde en kiezelzuur), die slechts weinig kalk- en ijzerverbindingen mag bevatten, gedurende geruimen
ttjd a. d. inwerking v. zwavelzuur onderworpen d. daardoor gevormde zwavelzure aluinaarde wordt, door uitloogen met water, nederslaan met een zwavelzuur alkali en zuivering door kristalliseeren in aluin veranderd.
Aluin heeft een s. gew. v. 2,75; kristalliseert
tot kleurlooze, heldere, als glas glinsterende
octaeders, die reukeloos zijn, een rinschen,
samentrekkenden smaak hebben on a. d. dampkring blootgesteld, slechts weinig neiging toonen om to verweeren; d. kristallen smelten
door verhitting, verliezen 't kristalwater en
zwellen tot een witte, poreuse, losse massa
op, die geheel in water oplosbaar is : deze
massa noemt men gebrande aluin. Als men
d. potasch-aluin tot gloeiens toe verhit, wordt
d. zwavelzure aluinaarde ontbonden, waarbij
't zwavelzuur ontwijkt, bij gloeling v. d. ammoniak-aluin ontvakt alle zwavelzuur en ammoniak, zoodat er alleen aluinaarde overblijft.
d. Aluin toont een sterke zure reactie ends
laij d. gewonen warmtegraad in 16 deelen water oplosbaar, maar kokend water neemt meer
dan zijn gelijk gewicht op; in wijngeest is hij
m, behalve
onoplosbaar. Gewoonlijk is d. alu
d. Roomsche, meer of min onzuiver door een
klein gehalte a. Jperverbindingen, 'tgeen in
d. ververjj zeer nadeelig is voor d. lichte,
fijnere kleuren, die daardoor vuil of roestig
w orden. Doze onzuiverheid wordt gemakkelijk
aangetoond, door bij eon aluin-oplossing een
weinig geel bloedloogzout to voegen, waardoor weldra een blauwe kleurirtg, door worming v. Berlijnsch blauw, ontstaat. Aangezien
d. zwavelzure aluinaarde 't werkzame bestanddeel voor vele bedrijven uitmaakt, heeft
men onder d. naam v. aluin, een product in
d. handel gebracht, dat uit dikke, vierkante,
witte, slechts weinig doorschijnende platen
bestaat, the geheel oplosbaar zijn in water,
geen kristalvorm, maar in hooge mate d.
smaak v. aluin bezitten. Deze zoogen. aluin
is geheel vrij v. ijzer, bestaat uit aluinaarde,
zwavelzuur, water en 1.5 pct. zwavelzure
potasch, en levert derhalve voor d. ververtj
veal voordeel op; 't gemis v. d. kristalvorm
is echter tevens een gemis als uiterlijk kenteeken v. zuiverheid. In d. handel is nog d.
zoogen, pluimaluin bekend, die door natuurlljke ontleding v. aluin-erts, waar dit met d.
dampkring in aanraking is, m d. vorm v. fijne
kristainaalden ontstaat on behave zuivere
alum, nog zwavelzure aluinaarde, ijzer- en
andere verbindingen bevat. d. Naam aluin is
afkomstig v. alumen, dat afgeleid is Of v.
ediun (zoutigheid) of v. a lumine, 'tgeen, volgens Isodorus Hispaliensis, doelt op zijne
eigenschap v. kleuren helder to maken.
ia.rde (Klei -aarde) is een hoofdbestanddeel v. d. aardkorst on d. grondstof v.
d. alum. Zij komt soms zuiver, gekristalliseerd en ongekleurd in d. natuur voor en
hest dan in d. mineralogie korund; of minder
zuiver en gekleurd vomit zij twee edelgesteenten, d. robijn en d. safer, of in verbinding met kiezelzuur en potasch in graniet,
feldspaath on glimmer, of met andere zuren
in tairijke delfstoffen. 't Natuurlijk mineraal,
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dat aluinaarde genoemd wordt, moet men wel
v. d. eigenitike aluinaarde onderscheiden, want
't is een mengsel v. versoh. delfstoffen, met
een grooter of kleiner aluingehalte.
Men kan d. aluinaarde kunstmatig verkrijgen door een oplossing v. tjzervrtje aluin
zoolang met koolzure potasch-oplossing to
vermengen, als er nog een nederslag ontstaat,
dezen in chloor-waterstofzuur op to lossen,
d. verkregen heldere oplossing met koolzure
ammoniak neder to slaan on d. ontstanen,
met water goed uitgewasschen nederslag to
gloeien. Aldus bereide aluinaarde is wit, los,
poedervormig on licht; zij heeft noch geur
noch smaak, maar kleeft a. d. tong en werkt
daarbij eenigszins samentrekkend. Btj sterke
verhitting smelt zij tot een heldere, kleurlooze parel, die bij bekoeling neiging tot kristalvorming toont. In water is zij onoplosbaar,
ofschoon zij groote geneigdheid heeft zich
daarmede to vereenigen, zoodat zij in gedroogden toestand 15 pct water uit d. voch
tigen dampkring aantrekt. Op deze eigenschap om water op to nemen, berust haar
weldadige invloed in d. akkeraarde,.die door
hare aanwezigheid meer tegen uitdroging
beveiligd on alzoo voor d. plantengroei geschikter wordt. d. Watervrije aluinaarde is in
zuren, zelfs in met water verdunde, moeilijk
oplosbaar - door bijtende potasch on soda wordt
zij gemakkelijk opgelost; hare scheik. samenstolling is 53,3 pct aluminium on 46,7 pct.
zuurstof.

d. Met water verbonden aluinaarde, 't hydraat, is in vochtigen toestand wit, wordt
echter bij 't drogen doorschtjnend en soms
geelachtig, 'tgeen a. toevallige aanwezigheid
v. bewerktuigde stoffen moet worden toegeschreven, waarmede 't aluinaarde-hydraat zich
gaarne verbindt. Deze neiging om zich met
bewerktuigde stoffen to verbinden, is zoo
groot, dat, als men 't met een oplossing v.
plantenkleuren vermengt, 't zich met d. kleurstof vereenigt en die uit d. vloeistof nederslaat; v. doze eigenschap maakt men gebruik
bij d. bereiding v. d. zoogen. lakverven. Tot
opsporing v. aluinaarde of hare verbindingen
kan men drie v. hare hoedanigheden aanwenden: 10 hare oplosbaarheid in btjtende potasch; 2e dat zij met potasch en zwavelzuur
aluin vormt, die gekristalliseerd zijnde a. d.
vorm en eigendommelijken smaak herkenbaax
is en 3e dat zij, met salpeterzuur kobalt-oxyde
bevochtigd en gegloeid, een fraai blauwgekleurde massa vormt.
d. Aluinaarde en hare zouten worden menigvuldig in d. ververtj aangewend, om hare
eigenschap v. zich met kleurstoffen to vereenigen. d. Verbindingen v. aluinaarde met
kiezelzuur zijn 't bestanddeel v. porselein en
aardewerk on v. alle voorwerpen, waarvan
klei of leem d. grondslag is.
Aluzniniet is een delfstof, die uit 30 pct.
aluinaarde, 23 pct. zwavelzuur en 47 pct. water
bestaat, en in witte knolvormige stukken gevonden wordt in Duitschland bij Halle en in
't Z. v. Engeland, onoplosbaar in water is,
maar snel door zoutzuur ontbonden wordt.
Aluminium is 't metaal, dat ten grondslag dient der aluinaarde. DAVY had sedert
1807 uit potasch 't metaal kalium, uit soda
't metaal natrium, uit kalk 't metaal calcium
afgezonderd; 't lag voor d. hand, dat men
nu ook 't metaal aluminium uit d. klei en uit
d. aluinaarde zou leeren afscheiden. Dit gelukte
In 1827 a. WOHLER, door eerst chloor-aluminium
to doen ontstaan en dit met kalium of natrium
to verbinden. Dit aluminium was een grijs
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poeder, maar in 1854 vervaardigde d. Fransche
scheik. st. Claire Devine 't eerst stukken
aluminium v. grooten omvang. Dit metaal
biedt vele voordeelen aan : 't heeft een gering
soortelijk gewicht (2,5), is blinkend als tin,
oxydeert in d. lucht uiterst langzaam, is
smeedbaar en taai, zeer geschikt tot sieraden
en tot allerlei voorwerpen, waar lichtheid
met sterkte vereenigd moeten zijn. d. Kosten
v. bereiding zijn echter een bezwaar tegen 't
algemeen gebruik; d. prijs, die aanvankelijk
f 1400 per KG. was, is echter reeds tot f 50
't KG. verminderd. 't Aluminium wordt bijna
uitsluitend in Frankrijk vervaardigd, voornamelijk in d. fabriek v. MERLE & C. to Salindres bij Alais. 't Is vatbaar voor schoone
en nuttige legeeringen; d. schoonste is 't aluminiumbrons, dat uit 10 pct. aluminium en
90 pct. koper bestaat, 't aanzicht heeft v.
14-karaats-goud, niet oxydeert, welluidend
klinkt, en tot sierlijk huisraad en weeldeartikelen verwerkt kan worden.
Aluta (d.) is een linksche tak v. d. Donau,
die in d. Karpathen v. Zevenbergen ontspringt,
Zuidwaarts door 't gebergte breekt, d. Lotra
en d. Oltez opneemt, en na een loop v. 556 KM.
tegenover Nicopoli in d. Donau valt.
Alva (FERDINAND ALVAREZ VAN TOLEDO,
hertog v.) werd in 1508 uit een aanzienlijk
Spaansch geslacht geb. Hij onderscheidde zich
't eerst in d. slag bij Pavia tegen Frans I (1525).
Aanvankelijk koesterde men echter geen hoog
denkbeeld v. zijn krijgsk. talent, een dwaling,
waarin ook Karel V verkeerde. Zijn hooghartigheid dreef hem daarom tot daden, die d.
onloochenbare kenmerken droegen v. zijn
mood en krijgsbeleid. In 1547 won hij d. slag
bij Millilberg a. d. Elbe, tegen d. Keurvorst v.
Saksen en d. aanvoerders der Protestanten,
waarbij d. Keurvorst gevangen en opuitspraak v. d. krijgsraad, waarvan hij voorzitter
was, ter dood veroordeeld werd. Met roam
streed hij sedert a. 't hoofd der legers, die
tegen d. Franschen en tegen paus Paulus IV,
hun bondgenoot, werden gezonden. Ook in
dezen strijd behaalde hij versch. overwinningen. Toen Karel V zijn gezag a. Flips II
overdroeg, had Alva door krijg6- en staa.tsbeleid reeds zoo grooten invloed a. 't hof verkregen, dat men hem niet meer ontberen kon.
Toen evenwel Lamoraal v. Egmond d. Franschen , door d. overwinningen bij s. Quentin
on Grevelingen tot d. vrede to Cateau-Cambresis dwong, overschaduwde Egmonds roem
dien v. Alva en ontstond bij dezen d. na fiver,
die zich eindelijk gekoeld heeft in 't doodvonnis v. Egmond.
Aan 't hoofd v. 20 000 uitgelezen krijgslieden
en met bijna onbeperkte volmacht kwam Alva
22 Aug. 1567 to Brussel aan. Wij kennen d.
vreeselijke middelen, door hem tot damping
v. d. opstand aangewend, zijn Bloedraad, die
zoovpol edelen deed sneven, zooveel onschuldigen omkomen, zooveel duizenden 't land
ontwijken. Toen echter al daze gruwelen on.toereikend bleken en er gestreden moest worden, betoonde Alva zijn vroeger krjgsbeleid.
Hi) sloeg graaf Lodewijk v. Nassau bij Jemmingen in 1568, on dwong Willem V. Oranje,
die a. 't hoofd eons legers uit Duitschland
opdaagde, tot afdanking v. zijn manschap.
Zijn krijgsbenden droegen tot in Holland door;
maar d. onverwinnelijke volharding on geestdrift der bevolking en d. verliezen, die d.
Spaansche macht op zee door d. Watergeuzen,
vooral in d. slag op d. Zuiderzee, onderging,
stuitten zijn geweld. d. Verbeurdverklaringen
brachten niet meer op, d. tiende penning was
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niet to innen, Filips II, door Alva's vijanden
opgehitst, zond geen onderstand en liet hem
a. zijn lot over; opstanden onder 't krtjgsvolk
over 't achterblijven der soldij verbraken d.
krijgstucht en verlamden zijn ondememingen.
Alva vroeg d. Koning zijn ontslag, maakte in
1573 een amnestie bekend, droeg 't bevel des
legers a. Louis d. Requesens over, on verliet
't door hem zoo gruwelijk geteisterde land.
d. Ongelukkige uitkomst dezer onderneming
had hem echter 't vertrouwen zijns achterdochtigen meesters niet geheel doen verliezen.
Hij werd a. 't hoofd eons legers gesteld, waarmode hij in weinig maanden Portugal veroverdo (1581). Ook nu evenals vroeger roofde
hij schatten voor zijn koning, gaf hij toe a. d.
moedwil en roofzucht zijner krijgsbenden, a.
zijn bloeddorst en wreedheid. Reeds op 12 Nov.
1582 stierf hij echter to Lissabon.
Alva is in d. geschied. een beeld der verschrikking. Hij was lang v. gestalte, trotsch
v. houding, holoogig, strak v. gelaat. Krijgsmood en veldheerstalent vereenigde hij met
staatkundig doorzicht, groote getrouwheid a.
zijn meester met dweepzieke gehechtheid a.
zijn geloof. Verblind dienaar v. Flips II, was
hij als daze een dwingeland, achterdochtig,
wraakzuchtig, die geen recht of menschelijkheid kende, on wiens nagedachtenis door 't
blood v. duizenden bezoedeld wordt.
Alvarado (PEDRO D') was een der medestanders v. Cortez in d. verovering v. Mexico,
berucht door zijn wreedheid on slachting onder
d. inboorlingen. Karel V benoemde hem in
1533 tot landvoogd v. Guatemala, maar op
een tocht naar Quito kwam hij in 1541 om
't leven.
Alvarez (DON Jost), een Spaansch beeldhouwer, werd 23 Apr. 1768 to Priego in Andalusie geb. Met ondersteuning v. d. Koning
reisde hij naar Parijs en Rome om zich to
bekwamen. Hij leverde op d. tentoonstelling
to Parijs in 1804 een beeld: Ganymedes, dat d.
algemeen bewondering wegdroeg. Vele zijner
beelden, die alle krachtvol en bevallig zijn,
versieren d. Spaansche paleizen. Hij overleed
27 Nov. 1827 to Madrid.
Alvensleben (KARL L. FR. W. G. YON), als
schrijver onder d. naam v. Gustav Zeller bekend, werd 3 Mei 1800 to Berlijn geb., koos
eerst d. krijgsmansstand, maar nam uit neiging voor d. fraaie letteren zijn afscheid, zette
zich als privaat geleerde to Leipzig neder,
werd redacteur v. versch. journalen o. a. v.
Theater-Chronik"
Hobe" en d. Iiij
In 1833 verliet hij deze stad en werd hij directour v. 't tooneel to Meinungen. Hij heeft veel
en goad vertaald, o. a. Washington Irvings
„Verovering v. Granada" en d. MOmoires der
111 ertogin v. Abrantes. Zijn eigen work onderscheidt zich door diepte, phantasie on oorspronkelijkheid, vooral in kleine verhalen. Hij
schreef: „Die Zwillingsbiirgen, der Weibesfeind und der Biihnendief" (Leipzig, 1826);
„Das Fa.milienvermachtnisz" (Leipz., 1826);
Mozaiksamralung von Erzahlungen" (Gera,
1828); „Erzahlungen" (Halberstadt, 1830); „Die
Giltererbschaft, und andere Erzahlungen"
(Leipz., 1830); „Der Prophet im Narrenhau -se
zu Domitz Ilmenau" (1831); „Winterstunden"
(Leipz., 1832); „Novellen und Erzahlungen"
(Nurnberg, 1832); „Der Ltgenkaiser" (Meiszen,
1833). Op 't laaist zijns levens vervaardigde
hij nog een „Allgomeine Weltgeschichte fur
das Volk" (2e dr. 1873) on overl. 3 Aug. 1868.
Alvensleben (GUSTAV vox), geb. 30 Sept.
1803, was Pruisisch generaal, werd in d. oorlog
v. 1866 chef v. 't 4e armeekorps, dat bij d.
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inval in Frankrijk in 1870 't 2e korps was en
bij Gravelotte en bij Beaumont grooten roem
verwierf. Hij overl. 30 Juni 1881.
Alvensleben (CONSTANTIN vox), geb. 26
Aug. 1809, was Pruisisch generaal, onderscheidde zich in 1866 bij Soor en leidde d.
bestorming v. Chlum, waardoor d. slag bij
KOniggratz beslist werd. In d. oorlog tegen
Frankrijk in 1870 commandeerde hij 't 3e
legerkorps, en behaalde hij d. meesten roem
in d. slag bij Thionville.
Alvin (LOUIS JOSEPH), Belgisch schrijver,
geb. 18 Mrt 1806 te Kamerijk, werd in 1830
secretaris bij 't ministerie v. onderwijs en in
1850 conservator der Bibliotheek te Brussel.
Behalve vele artikelen in 't Recueil encyclopodique" en andere tijdschriten, leverde hij:
„Les nielles d. la bibliotheque royale de Belgique" (1857); L'alliance d. l'art et d. l'industrie"
(1864) en „Les academies et stoles d. dessin
de la Belgique" (1866).
Alvinczy (JOSEPH VON), Oostenr. veldmaarschalk, geb. 1 Febr. 1735 in Zevenbergen, streed
reeds als kolonel met roem in d. Beierschen
successieooilog, werd door keizer Jozef II
belast met 't onderwijs v. diens neef, d. lateren
keizer FRANS en streed in 't begin der Fransche
revolutie met roem in d. Zuidelijke Nederlanden, maar verloor op 6 Sept. 1793 d. slag bij
Hondschooten. Later organiseerde hij d. opstand in Tyrol, maar in Italie verloor hij tegen
Napoleon d. slag bij Arcola in 1796 en dien
bij Rivoli in 1797. Hij overl. 25 Nov. 1810 te
Budapest.
Alvleesch.klier (Pancreas) heet een der
buiksingewanden. Deze is een klier v. 7 a 8
cM. lengte, achter d. maag gelegen, zoodat
deze er als op rust. d. Oude ontleedkundigen
noemden haar daarom 't kussen der maag,
pulvinar ventriculi. Er wordt in deze klier een
eigenaardig vocht afgescheiden, dat met 't
speeksel overeenkomt; v. waar d. Duitsche
naam „Bauchspeicheldrdse". Dit vocht wordt
door een buis, naar d. ontdekker d. buis v.
Wirsung genoemd, in d. twaalfvingerigen darm
uitgestort. 't Alvleeschsap verandert 't door
speeksel nog niet omgezette amylum in
suiker. Deze klier wordt zeldzaam oorspronkelijk door ziekte getroffen, maar d. ontaardingen v. naburige deelen strekken zich dikwijls
tot d. alvleeschklier uit. Hare ziekten zijn
moeilijk te herkennen. Dr. Classen heeft er een
afzonderlijk werk over gegeven:„Die Krankheiten der Bauchspeicheldrilse” (Min, 1842).
Aixinger (JOHANN BAPTIST VON) werd 24
Jan. 1775 te Weenen geb. ontving een voortreffelijke opvoeding, en studeerde te Weenen
in d. rechten, werd tot doctor juris gepromoveerd en K.K. Hof-agent. In 1794 aanvaardde
hij d. betrekking v. secretaris v. 't Hof-theater en overleed 1 Mei 1797. .A.lxinger werd
in zijn tijd voor d. eersten dichter v. Weenen
gehouden. Hij was een navolger v. Wieland,
en had met an vltjt, kennis en karakter hem
gelijk kunnen worden, indien deze alleen d.
grooten dichter vormen. Hem ontbrak eigen
winding en diepte ; maar hij kleedde d. gedachten v. anderen in fraaie vormen.
Alyxia is d. naam v. een plantengesl. uit
d. fam. der Apocyneen. d. Meeste soorten zijn
welriekende heesters in 0.-Indie, bjjv. A. laurina op d. Molukken en A. stellata op Java,
waarvan d. bast (cortex Alyxiae aromaticae)
als geneeskrachtig wordt beschouwd.
Alzog (Jon. BAT.), R. Kath. beoefenaar der
-kerkgeschiedenis, werd 29 Juni 1808 te Ohlau
in Silezie geb. studeerde to Breslau, werd in
1834 tot priester gewijd en in 1836 hoogl. a.
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't seminarium to Posen, in 1845 directeur v.
't seminarium te Hildesheim en in 1853 hoogl.
a. d. universiteit te Freiburg, waar hij 1 Mrt
1878 overleed. Zijn hoofdwerk is „Lehrbuch der
Universalgeschichte der Christlichen Kirche"
(9e dr. 1872), in vele taken overgezet. Ook
vervaardigde hij een „Grundrisz der Kirchengeschichte" (1868) en een „Handbuch der Patrologie (3e dr. 1876)."
Amadeus is d. naam, dien veel vorsten
uit 't huis v. Savoie gedragen hebben. Een
der merkwaardigste is AMADEUS VIII (volg.
een andere telling VII), bijgen. d. Vreedzame,
die 4 Sept. 1383 geb. en in 1416 door keizer
Sigismund tot hertog verheven werd. Hij deed
in 1434 afstand v. d. regeering ten behoeve

v. zijn zoon en werd in 1439 door 't concilie
te Basel tot paus verkozen. Hij deed in 't
volgende jaar een plechtigen intocht te Basel
en werd er met d. naam Felix V gekroond.
Wij1 hij niet algemeen erkend werd, legde
hij in 1449 zijn waardigheid neder en zonderde
hij zich of in d. hermitage Ripaille, die hij
zich a. 't meer v. GenOve gesticht had. Hij
overleed daar 7 Jan. 1451. Zijn kleinzoon
IX of VIII aanvaardde in 1465 d.
regeering, die gekenmerkt werd door 't op-
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treden zijner geniale, hartstochtelijke gemalin

JOLANTHA, aan welke hij d. regeering overliet,
omdat hij a. vallende ziekte leed. Hij wer e

daarna door ontevreden bloedverwanten, aangevoerd door PIMPS V. BRESSE, op zijn kasteel
Montmeillan overvallen en gevangen en overl.
kort daarna te Vercelli in 1472 in d. geur v.
heiligheid. Hij wordt d. Zalige geheeten. AMADEUS I, die in 1870 tot koning v. Spanje verkozen werd, heette FERDINAND MARIA AMADEUS,
hertog v. Aosta, was d. tweede zoon v. kon.
Victor Emanuel en werd 30 Mei 1845 geb. Hij
streed in d. oorlog v. 1859 tegen Oostenrijk en
werd bij Custozza gewond. Na d. vat der
Bourbons in Spanje bewerkte generaal PRIM

zijn verheffing tot koning v. dat land, maar
kort voor zijn intocht te Madrid (2 Jan. 1871)
werd Prim door sluipmoordenaars gedood, en
dit verzwakte zijn regeering, die bovendien
door d. adel gedwarsboomd werd. Hij handelde getrouw a. d. grondwet als een constitiitioneel vorst en won d. genegenheid v. 't
yolk, maar kon d. verwarring der partijen
niet meester worden, en deed 11 Febr. 1875
afstand v. d. troon. Zijn gemalin Maria, wier
gezondheid zeer geschokt was door d. gevaren in Spanje, overl. te san Remo, 7 Nov. 1876.
Na d. troonsbeklimming v. zijn broeder Humbert werd hem 't bevel over 't 7e legerkorps
opgedragen; in 1889 hertrouwde hij met zijne
nicht Laetitia Bonaparte, die hem een zoon,
Umberto, schonk, en hij overl. 18 Jan. 1890.
Amadeus -lake is een groot zout meer,
in 1872 door GILES ontdekt in 't Z. W. v.
Nieuw-Holland, op 24 a 25 gr. Z.-Br. d. Lengte
is 350 K.M. en d. grootste breedte 60 K.M.
Amadis of Amidas is d. held eener
Fransche of Spaansche sage, die in ridderromans verwerkt is, waarvan in d. meeste Europeesche taken overzettingen bestaan, welke
men vermeld vindt bij David Clement, "heet
tion. curieuse, historiq. et critiq." Hij heet
soms d. Le,euwenridider, soms Beltenebros en
stamt door een fabelac fitigen stanaboom v. d.
Keizer v. Trapezunt. Ook zijn afstammelingen verrichtten wonderbaarlijke daden en
hadden zonderlinge avonturen. In d. 16e en
17e eeuw was deze roman zeer algemeen,
ook in ons Vaderland, Bredero gewaagt in
zijn „Moortje" v. „Fortunatus' beursse, v. Blancelleur en v. Amadis v. Gauwelen (de Gaule)".

AMA..
Verg. Mono, nUebersicht der Niederl. Yolksliteratur".
Amak is een Deensch eiland, tegenover
Kopenhagen, waarvan een deel (Christiaanshaven) op Amak ligt, want d. stad is op 3
plaatsen door bruggen met 't eiland verbonden. 't Is ruim 1 vk. geogr. mijl groot, heeft
16 000 bew. en werd door d. vlijt v. boeren
uit Waterland (in N.-Holland), die Christiaan II
ten behoeve zijner gemalin, een zuster v. Karel V, in 1516 herwaarts lokte. tot een bijna
onafgebroken moestuin aangelegd. d. Afstammelingen v. deze lieden zijn, immers voor een
groot deel, a. d. Hollandsche zeden, taal en
kleeding getrouw gebleven. Zij weiden hun
vee des zomers op 't eiland Saltholm, en voorzien Kopenhagen v. zuivel en moesgroenten;
d. Amagers staan ook bekend als goede loodsen.
Amalekieten waren afstammelingen v.
Amalek, d. kleinzoon v. Ezau, en woonden
tuss. Egypte, d. Sinai en 't land der Filistijnen.
Zij leefden in voortdurende vijandschap met
d. Isra6lieten, worden door Saul en David
onderworpen en ten tijde v. Hiskia uitgeroeid.
Amalesuntha was d. dochter v. Theodorik
d. Groote, kon. der Oost-Gothen. Zij was gehuwd met Eutarich, en had tot zoon ATHALARICH, die in 526 onder hare voogdij THEODERIK5
opvolger werd. Zij regeerde wtjs en zachtmoedig en voedde haar zoon voortreffelijk op,
maar door verleiding liet d. jonge Prins zich
tot uitspattingen overhalen, waarin hij (534)
bezweek. Amalesuntha hertrouwde met haren
neef THEODATUS, die zich door d. Grieksche
keizerin THEODORA liet overhalen, om kort na
't huweltjk Amalesuntha verraderlijk to doen
overvallen en verworgen. Keizer Justinianus
nam dit tot aanleiding v. zijn aanval op en
vernietiging v. 't Oost-Gothische rijk.
Amalfi is een oude stad in Z.-Italid, bekoorlijk gebouwd tegen een berghelling a. d.
golf v. Salerno, slechts 5 uur gaansv. d.
stad Salerno. Amalfi heeft een bevolking v.
8000 zielen. In 1136 werd d. stad ingenomen
door keizer Lotharius II, die ten behoeve v.
paus Innocentius II tegen d. graaf v. Sicilig
oorlog voerde. Bij die gelegenheid werd een
volkomen exemplaar der Pandecten v. Justinianus hervonden. d. Keizer gaf het a. zijn
bondgenooten, d. Pizaners, ten geschenke, die
't naar Piza voerden. In 1446, bij d. inneming
dier stad door d. Florentijnen, werd 't naar
Florence gebracht. Van daar d. naam v. Pizaansche of Florentijnsche Pandecten. Omstr.
IWO werd hier door Flavio Gioja 't eerste
kompas vervaardigd. Masaniello (zie dat art.)
was to Amalfi geboren.
Amalgama noemt men d. verbinding v.
kwikzilver met eenig ander metaal. Vele
metalen kunnen zich onmiddellijk of middellijk met kwik verbinden. Deze verbindingen
hebben altijd d. uiterlijke kenmerken v. metaal.
Menigmaal zijn d. amalgama's geen ware
scheik. verbindingen, maar Ofoplossingen
daarvan in een overvloed v. kwik, Of slechts
mengsels. Dat 't soms mengsels zijn blijkt
als men 't vloeibare amalgama in zeemleder
of dicht linnen perst, waarbij dan 't kwik
wordt uitgescheiden on 't andere metaal in 't
leder of linen terugblijft; dit geschiedt o. a.
bij d. amalgama's v. 't goud en zilver, waarop
ook d. zuiveringswijze door amalgamatie berust. Andere amalgama's kunnen als ware
oplossingen beschouwd worden v. d. kwikzilververbinding in een overvloed v. dat vloeibare metaal, zoodat d. korrelige hoedanigheid, die wij soms na eenigen tijd verkrijgen,
schtjnt to moeten worden toegeschreven a. 't
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kristalliseeren v. eon waste kwikverbinding
uit hare oplossing. d. Vereeniging v. 't kwik
met andere metalen kan geschieden of door
onmiddellijke aanraking, vooral bij een slechts
weinig verhoogden warmtegraad, Of door een
amalgama v. potassium, sodium of zink to
overgieten met een onzijdige oplossing v. 't
metaal, dat men wil amalgameeren. Antimonium, bismuth, lood, zink, tin, zilver en goud
worden zeer gemakkelijk geamalgameerd. d.
Vereeniging v. sommige metalen met kwik
is zoo stark, dat zij zelfs bij gloeihitte niet
worden gescheiden; andere vormen regelmatige kristallen. Geen der almagama's is smeedbaar, vele zijn zelfs broos; in 't algemeen zijn
zij gemakkelijk smeltbaar en blijven zij na
bekoeling eenigen tijd week. 't Amalgama v.
zilver of goud wordt tot verzilvering of vergulding gebezigd; tin-amalgama (foelie) dient tot
vervaardiging v. spiegels ; Kienmayers amalgama (2 d. kwik, 1 d. tin en 1 d. zink) tot bestrijking der kussens v. electriseer-machines.
Ofschoon d. gemakkelijke vereeniging v. kwik
met andere metalen reeds ten tijde v. Plinius
bekend was, wordt 't woord amalgama eerst
in d. 13e eeuw in d. geschriften v. Thomas v.
Aquino aangetroffen; 't ontstond Of uit apa
(te zamen) en ya,unv (verbinden) Of uit letterwisseling v. pea.aypa; Libavius zegt: amalgama corruptum vocabulum esse ex Graeco
pciAcrypa, non dubitant.

Aznalgamatie is d. bewerking, waardoor
d. vereeniging v. kwik met eenig metaal verkregen wordt; in 't bijzonder d. vereeniging,
die ten doel heeft om door middel v. kwik
een metaal uit een verbinding of mengsel af
to zonderen, meer bepaald om d. wijze v. afscheiding v. goud en zilver uit hunne ertsen
door behulp v. kwik aan to duiden. Deze beworking is gemakkelijk, als d. ertsen 't goud
of zilver in d. metaalstaat bevatten, zoodat
er slechts een soort v. uitlooging of uittrekking geschiedt; maar d. amalgamate is zeer
samengesteld, als zilver uit arts afgescheiden
moat worden, waarin 't als eon zwavelverbinding voorkomt. Deze samengestelde bewerking, waardoor 't grootste deel v. 't in omloop
zijnde zilver is afgescheiden, geschiedt volgens d. Amerikaansche of volgens d. Europeesche methode. In beide wordt 't zwavelzilver eerst tot chloorzilver, en dit door kwik
tot zilver-amalgama herleid, dock de middelen daartoe gebezigd, zijn zeer verschillend.
d. Amerikaansche amalgamatie werd in 1557
door een Spanjaard, Bartholomeo de Medina,
in Mexico in praktijk gebracht en ruim twee
eeuwen later, onder belangrijke verbeteringen,
algemeen in Europa ingevoerd on d. Europeesche genoemd. Een uitvoerige beschrijving der
laatste vindt men in: „Die Europaische Silberamalgamation der Silbererze and silberhaltigen Hiitteriproductie", von K. A. Winckler
(Freiberg, 1833). In Chili en ook in sommige zilvermijnen v. midden-Europa heeft men wel
eens natuurlijk zilver-amalgama gevonden in
d. worm v. afgestompte octabders, die soms
uit 87 pct. zilver en 13 pct. kwik bestaan.
Amalia v. Solms huwde in 1625 met
FREDERIK HENDRIK, die kort daarna zijn brooder MAURITS als stadhouder opvolgde. Ztj was
d. moeder v. stadhouder wILLEM II en v.
ALEERTINA AGNES, die door haar huwelijk met
d. Frieschen stadhouder wILLEM FREDERIK. d.
stammoeder v. ons koninklijk huis werd. Zij
was een werkzame, verstandelijk zeer ontwikkelde vrouw on kunst- en prachtlievende
vorstin, waarvan 't Paleis in 't Bosch bij
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leiding, terwijl
Frederik Hendrik 's Hertogenbosch belegerde,
gebouwd werd, getuigt. In d. moeilAjke tijden
na d. dood v. haren zoon Willem II (1650)
zorgde zij onvermoeid voor d. opvoeding v.
haar kleinzoon Willem III; zij handhaafde
zijn rechten en beval hem gestadig bij d. Staten aan. Zij beleefde nog zijn verheffing en
zUn room, en overleed, 73 jaar oud, op 8 Aug.
1675.
Amalia v. Anhalt, was d. gemalin v.
d. Frieschen stadhouder Hendrik Casimir en
d. moeder v. Joan Willem Friso.
Amalie, (ANNA), weduwe v. d. hertog v.
Saksen-Weimar, was een dochter v. Karel v.
Brunswijk-Wolfenbuttel en 24 Oct. 1739 geb.
Zij ondersteunde a. haar hof verdienstelijke
geleerden, was een grootmoedig beschermster
v. bekwame schrijvers, en herstelde na d. dood
haars gemaals, in 1758, door een goad bestuur
d. verliezen, door den zevenjarigen oorlog a.
't hertogdom berokkend, bespaarde aanzienlijke sommen, zonder bezwaar v. hare onderdanen, en weerde daarna d. gevolgen of v.
een hongersnood, die in 1773 Saksen teisterde.
Zij schiep inrichtingen voor d. zedelijke vorming der natie en verbeterde die, welke al
bestonden; benoemde Wieland tot opvoeder
v. haar zoon, en lokte talentvolle manners
naar Weimar, zooals Herder, Go -the, BOttiger,
Bode, Musaeus en Schiller. Daze bleven haar
nabij, nadat zij in 1775 d. regeering a. haar
zoon had overgedragen. Haar slot in Weimar
was steeds d. verzamelplaats v. geleerden en
beroemde reizigers. In 1788 deed zij, door
Gothe vergezeld, een reis door Italie, zij stierf
18 Apr. 1807.
Amalthea, heette in d. fabelleer d. geit,
die Jupiter op 't ail. Creta zoogde, toen zijn
moeder hem, uit vrees voor Saturnus, daar
gebracht had. Van daze geit ontleent d. 'hoorn
v. overvloed d. naam v. Cornu Amalthew;
Jupiter schonk die a. d. dochter v. Melissus,
die Rhea had bijgestaan, met 't voorrecht om
uit d. hoorn ales to kunnen nemen, wat zij
tot onderhoud noodig had. Ook was er een
nimf AMALTHEA, en d. Sibylle to Cumae heette
insgelijks zoo.
Amama (sixTnius), hoogleer. in d. Hebr.
taal a. d. hoogesch. to Franker, arbeidde in
't begin der 17e eeuw. HU had Drusius tot
leermeester. Zijn eerste work was een
deeling der Lat. vertaling v. d. 5 boeken v'
Mozes („Censura vulgatae Latinae Editionis
Pentateuchi", Franekerae, 1620). Daarop word
htj geroepen om d. Nederl. vertaling v. d.
Bljbel met d. nauwkeurigste overzettingen to
vergelijken. RU gaf verslag v. zijn arbeid in
zijn „Bijbelsche conferentie 7. in welcke d. Nederl. oversettinghe des Bubels a. d. Hebr.
waerheydt beproeft ende met d. baste oversettinghen vergeleken wordt". Zijn „Antibarbarus Biblicus" diende tot wederlegging v.
Marinu6 Mersennus, die zijn oordeel over d.
eerste. zes hoofdstukken v. Genesis, in d.
„Censure, had aangevallen. Behalve d. boyengemelde schriften bestaat er v. hem een Hebr.
g, rammatica en woordenboek en een verhandeling „De recta lectione linguae sanctae" (Franker, 1620 en 1627).
Aman2bara (d) is een linksche tak v. 4.
Niger en valt niet ver v. zee bij Onitza in
dezen stroom. 't Gewest Amam, waardoor d.
benedenloop der rivier gnat, is zeer welig begroeid met palmen en bananen, staat onder
Britsche bescherming, bevat vele Eng. en Fr.
factorijen on zendelmgpogten. d. -. Zendeling
TAYLOR gaf in 1857 berachten over dit gewest,
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en FLEGEL bracht in 1883 d. loop der riv. in
kaart.
Amandelboom (Amygdalus communis, L.)
is een tot d. nat. fam. der Amygdaleen en d.
Icosandria Monogynia behoorende, in N.-Afrika
en SyriS inheemsche on in Z.-Europa veal gekweekte boom, met lancetvormige fijn-gezaagde bladeren; alleenstaande, vOOr 't verschUnen der bladeren ontluikende, witte of
roode, bijna zittende, klokvormige, vijfdeelige
bloemen en eironde, platte, lederachtige, wollig behaarde, onregelmatig scheurende steenvruchten, met harde, gesleufde, en door kleine
openingen schijnbaar doorboorde pitten. De
Candolle onderscheidt vijf varieteiten v. Amygdalus communis : amark_dulcis, fragilis, macrocarpa on persicoldes. Hiervan . groeien ook
in ons Vaderland exemplaren, minder als cultuur- dan als sierplant, en in dit laatste geval dikwerf met dubbele bloemen. Daze ontluiken vroeg in 't voorjaar. d. Zaden v. al
daze variaeiten komen, met of zonder dop,
onder d. naam v. amandelen in d. handel,
en worden naar hunnen smaak, in bittere en
zoete onderscheiden.
d. Zoete amandelen bevatten:
Vette olie
54 pct.
Emulsine
24
17
Vloeibare suiker
6
17
Gom
3
Zaadhuid
5
Houtvezel
4 „
Water
35 ,,
Azijnzuur en verlies
05
d. Bittere amandelen bevatten:
Vlugge olie en blauwzuur. . .
Vette olie
28 TT
Emulsine
30 7,
Vloeibare suiker
65
Gom
3
Zaadhuid
8 5,
Houtvezel
5 77
Verlies
19
d. Vette olie, die in beide wordt aangetroffen,. is d. zoete amandelolie, die daaruit
m
door uitpersing
gewonnen wordt. d. Vlugge
olie (bittere-amandelolie) on 't blauwzuur der
bittere amandelen zijn daarin niet v. nature,
doch worden eerst door d. working der emulsine op een in die zaden vervatte kristalliseerbare stof, d. amygdaline, onder toevoeging
v. water geboren. Uit een en ander blijkt , dat
d. working der zoete en bittere amandelen op
ons lichaam niet dezelfde is; d. eerste zijn
zeer voedzaam, doch door 't groot gehalte a..
vette olio moeilijk verteerbaar. , d. laatste
tasten d. spijsverteringswerktmgen aan en
doen, in groote hoeveelheden gebruikt, gevaar,
lijke vergiftigin.gsverschijnselen ontstaan. Van
daar dat d. zoete amandelen, na geschild to
zijn, om. d. onaangenamen smaak en d. prikkelende working v. d. zaadhuid to vermijden,
in d. huishouding gebruikt worden, en d. laatste hoogstens als specerij in aanmerking
komen. In d. geneesk. worden d. zoete amandelen, evenmin als d. bittere voorgeschreven,
maar in d. apotheek bereidt men v. d. eerste n-i
onder toevoeging v. water en suiker, een drank
(amandelmelk), die verzachtend werkt bij lichte
ontstekingachtige toestanden der keel, slikof sptsverteringswerktuigen. Niet zelden worden dan onder d. zoete amandelen, ter ver-

betering v. d. smaak, enkele bittere mode
fijngestooten. d. Zoete-amandel-olie kan eveneons tot 't bereiden eener amandelmelk, noch,

tans onder toevoeging v. Arab. gom, dienen,
en wordt in dien staat dikwijls als zacht
laxeermiddel bij kindereni on bij een geprik
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kelden toestand v. 't slijmvlies der maag en
v. 't darmkanaal of bij vergiftigingen met
metaalverbindingen met goed gevolg gebruikt.
d. Bittere amandelolie en 't bittere amandelwater (door destillatie der olie met water verkregen) werken verdoovend en worden daarom
tegen maagpijn, kinkhoest en tusschenpoozende koortsen, ook wel tegen aangezichtspijn
en andere zenuw-aandoeningen aangewend.
Er zijn ook vele parfumeri6n, waarin d. eene
of andere bereiding v. bittere amandelen een
hoofdrol speelt.
De beste amandelen worden uit Ralik aangevoerd.
Amandelen (Tonsillae) zijn in 't menschelijk lichaam d. speekselklieren a. weerszijden
v. d. keelholte, te zien als d. mond wordt geopend. Zij liggen tuss. d. bogen v. 't gehemelte en worden door 't slijmvlios v. d. mond
bekleed. Zij bestaan, evenals d. huig, uit eelweefsel, waarin een menigte slijmkliertjes zijn.
Deze organen verschillen bij d. individuen
veel; bij sommigen zijn zij, zelfs bij een wijd
geopenden mond, nauwelijks zichtbaar ; bij
anderen zoo ontwikkeld, dat zij d. keelholte
vernauwen. Vooral bij dezen vorm worden
zij licht door ziekelijke aandoeningen getroffen,
zij zwellen dan zoo sterk op, dat 't slikken
en spreken nauwelijks mogelijk blijft. Deze
aandoening keert bij hen, die er eenmaal aan
geleden hebben, licht terug en laat ook wel
een verharding of vergrooting na, die vele
bezwaren voor d. lijder ten gevolge kan hebben. Vrij algemeen werd dan d. uitsnijding
der amandelen aangeraden en verricht. Bevoegde artsen waarschuwen echter tegen deze
operatie om d. nadeelige gevolgen.
Amann (HEINR.), geb. in 1786 to Freiburg
•in Baden, overl. in 1849 te Illenau, was hoogleer. in d. rechten en bibliothecaris a. d. hoogesch. zijner geboortestad. Hij streed krachtig
tegen 't Ultramontanisme, en leverde bij d.
Badensche kamer v. afgevaard. een petitie
in, door 300 R. Bath. geestelijken geteekend,
waarin d. opheffing v. d. verplichten ongehuwden staat der geestelijken werd gevraagd.
Hij schreef: „Bestrebungen der Hochschule
zu Freiburg im Kirchenrechte" (1832-1837) en
„Praestantiorum aliquot codicum manuscriptorum, Friburgi" (1836).
Amansebong is een rijk op d. kust v. 't
eil. Timor met 10000 a 12000 bew. 't Wordt
door een radjah geregeerd, maar vele binnenl.
hoofden zijn v. hem afgevallen. 't Land is
vruchtbaar en levert rijst, suikerriet, katoen,
sandelhout en was.
Amanuensis was bij d. Romeinen d. slaaf
of bedienaar, die door zijn heer tot schrijven
en voorlezen gebruikt word. Wij verstaan er
door een helper (famulus) v. een hoogleeraar
of v. een college.
Amarant (Amarantus) is een tot d. nat.
fam. der Amarantaceen en d. Monoecia Pentandria behoorend plantengesl., waarvan d.
meeste soorten, hoewel tuss. d. keerkringen
te huis behoorend, in onze tuinen, op warme
plaatsen en bij een goede behandeling, zeer
goed voortkomen. Zij hebben enkelvoudige,
veelal schoon gekleurde bladeren en droogvliezige, uiterst kleine, dicht opeengehoopte,
door gekleurde schutblaadjes and rsteunde en
tot hoofdjes, aren of saamgetrok ken pluimen
vereenigde bloemen. Wijl deze bloempluimen,
die in d. volkstaal Kattestaarten genoemd
worden, na afgeplukt to zijn, hare frissche,
meest roode kleur nog lang blijven behouden,
is d. amarant allegorisch een beeld der onsterfelijkheid. d. Meest bekende soorten zijn:
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Amarantus tricolor L., bicolor Nocca, viridie,
L., melancholicus, L., tristis, L. sanguineus, L.,
cruentus, L., en caudatus,
the alle eenjarig

zijn en meest in d. nazomer bloeien. In 't
wild, langs wegen en op bouwland vindt
men hier to lande Amarantus Blitum, L. en
sylvestris, Desf.
Amarapoera is d. voormalige residentie
v. 't gewezen koninkrijk Birma. d. Stad was
in 1783 a. d. Irawaddy gesticht, en telde in
1875 nog 175 000 inw. Er zijn schoone paleizen
en tempels, maar toen d. Eng. d. Irawaddy
tot d. residentie opvoeren, liet koning Mengdon
meer Noordwaarts en landwaarts in zich d.
nieuwe hoofdstad Mandalay bouwen, en sedert
d. val v. 't koningshuis is d. oude hoofdstad
geheel in verval gekomen.
Amari (MICHELE), geb. 7 Juli 1806, te Palermo, staatsman en geschiedschrijver, werd door
d. invloed v. professor SCINA, zijn leermeester,
een vurig ijveraar voor d. beginselen der staatsomwenteling v. 1789. Zijn vader was in 1822
wegens deelneming a. een samenzwering ter
dood veroordeeld, welk vonnis in een gevangenisstraf v. 30 jaar veranderd ward. Hij moest
toen in 't onderhoud v. zijn moeder on vier broeders on zusters voorzien, on deed dit i hoewel
hij als ambtenaar slechts een goring mkomen
genoot. Tot ambtenaar bij 't departement v.
justitie to Napels bevorderd 7 schreef hij zijn
beroemd werk over d. Siciliaansche Vesper,
dat in 1875 voor d. 8e maal to Florence gedrukt werd, met strikte inachtneming der
waarheid geschreven was, maar door d. regeering verboden werd. vluchtte naar Parijs,
maar keerde in 1848 terug, werd lid v. 't parlement, minister v. financMn on later gezant
to Pans. Daar schreef hij zijn Storia dei Musulmanni di Sicilia (4 dln, 1853-1873). In 1859
bij d. vereeniging v. Napels on Sicilia met
't koninkrijk Itali6 keerde hij naar zijn
vaderland terug waar hij v. 1862 t. 1864
minister v. onderwijs on daarna lid v. d.
Hoogen Rand was. Hij overl. to Florence, 15
Juli 1889.
Amari (EMERIC0), Ital. rechtsgel., geb. 9
Mei 1810 to Palermo on daar overl. 20 Sept.
1870, werd in 1841 hoogleer. in 't strafrecht a.
d. hoogeschool to Palermo, maar wegens deelneming a. d. beweging v. 1847 on 1848 gevangen gezet. In 1849 week hij uit naar Piemont
on schreef daar: „Critica di una scienza delle
legislazioni comparate (1857). In 1861 keerde
hij naar zijn vaderland terug on hij werd daar
lid v. 't parlement.
Amaricus, Almaricus, Elemerius,
Amaury zijn namen v. eenzelfden als wijs-

geer merkwaardigen man, geb. op 't eind v.
d. 12e eeuw, nabij d. Fr. stad Chartres. Hij
bezocht d. scholen to Parijs en verhief zich
daar spoedig tot d. rang v. meester der vrije
kunsten. Hij muntte vooral uit in d. dialectica
(redekunst), waarop men in zijn tijd hoogen
prijs stelde. Wat hem voor d. gesch. der wijsbegeerte merkwaardig maakt, is dat hij een
der eersten is geweest, die 't Pantheism°
leerde; die althans zulke beginselen aannam,
ads tot 't Pantheisme leiden. Deze luiden
aldus: „Alles is eon; alles is God; God is
alles." Hieruit is als wettig gevolg of te
leiden, dat schepper on schepsel dezelfde zijn.
Elders beweert hij, wat met 't bovengenoemde
op 't zelfde neerkomt, dat 't einde v. ales in
God is. Hiermede Meld hij vol, dat alle dingen
in God terug moeten keeren, om daar onveranderlijk to blijven, on een eenig onveranderlijk
wezen uit to maken. Men vraagt to vergeefs,
van waar Amaury deze beginselen, die zoo

AliA.

AMA.

186

geheel strijdig zijn met d. wijsbegeerte tot op
,zijn tijd en met d. leer der Kerk, verkregen
heeft. Want wat men dienaangaande vermoed
heeft, is bij reader onderzoek altijd gebleken
ongegrond te zijn. Ztjn stellingen waren op
een te zeer in 't oog loopende wijze in strijd
met d. rechtzinnige leer der Kerk, dan dat
ztj geen tegenspraak zouden hebben opgewekt.
Paus Innocentius ItI veroordeelde die in 1204,
en ten gevolge daarvan was Amaury genoodzaakt zich in een klooster te begeven, waar
hij reeds in 1205 stierf. Volgens een besluit
T. d. Kerkvergadering v. Lateraan werd in
1209 zijn graf geopend on zijn asch verstrooid.
Dit verhinderde niet, dat hij vele volgelingen
had, die zelfs nog veel verder gingen dan hij.
Volgens dezen woonden Christus en d. H. Geest
in ieder mensch, ten gevolge waarvan zijn
daden niet d. zijne zijn, en hij dus ook daarvoor niet verantwoordelijk is. Zij ontkenden
•een opstanding der dooden en 't bestaan v.
hemel en hel. Zij beweerden dat een iegelijk
d. hemel of d. hel in zich zelven had, naar
gelang hij God al of niet kende. Zij hielden
d. vereering der Heiligen voor een ijdele en
dwaze afgoderij, en hechtten geen waarde a.
d. openlijke godsvereering. David v. Dinant
wordt als een der voornaamsten genoemd, die
deze stellingen volhield.
Amaril (Fr. Omeri, Hd. Schmirgel) is een
slijp-, wrijf- en schuurpoeder. 't Gewone hamerslag, 't ijzerpoeder, dat in d. smederij
rondom 't 0.anbeeld valt, is een goad amaril
en bewijst door 't roestwerend vermogen goede
diensten; voor 't glasslijpen wordt amaril van
Korund gebruikt; d. diamant wordt met diamantpoeder geslepen.
Amaryllis (Narcis-lelie) is een der 30 planten-geslachten uit d. nat. fam. der Amaryllide6n (Hoxandria Monogynia volg. Linnaeus),
dat na a. d. Narcissen verwant is en walks
soorten meest alle v. Z.-Afrika en Z.-Amerika
afkomstig, wegens hare prachtige en zeer
verschillend (purper-, rood-, geel-, blauw-, wit-)
gekleurde, gewoonlijk schermvormige a. d.
top v. d. bloemsteel geplaatste bloemen, geliefde sierplanten zijn, waarvan men door
kunstmatige bestuiving, een menigte schoonbloeiende hybriden heeft voortgebracht. 't
Bloemdek is hier trechtervormig bovenstandig, en bestaat uit zes bladen, welke Of alle
opgericht zijn, of waarvan d. drie ondersten,
een meer teruggebogen of omgeslagen stand
aannemen, en d. meeldraden en d. stamper
ondersteunen, waardoor d. gansche bloem dan
.een nog sierlijker en losser uiterlijk verkrijgt.
d. Meest bekende soorten zijn Amaryllis formosissima, L. (goudlelie), fulgida, Ker. en vittata W., waarvan vooral d. eerste, om hare

groote purperroode bloemen, veel bewondemars heeft. Opmerkelijk is 't, dat doze schoone
plant zoo gemakkeltjk bloeit on zich door 't
-vormen v. klisters zeer licht vermenigvuldigt.
d. Meeste soorten v. Amaryllis bloeien in d.
winter of in 't voorjaar. Men kent er in Europa,
volgens Wredow („Gartenfreund", 1850), tegenwoordig reeds 60. d. Bollen v. Amaryllis Belladonna, L. bevatten volgens sommigen een
scherp-giftige stof.
Amasia of Amassiah is een oude, groote
maar vervallen stad in Klein-Azio, in 't ejaleet Siwas a. d. Jesjil-Irmak op heuvelen a.
d. voet v. een hoogen berg, waarop een sterk
kasteel ligt. Vele huizen Ain er in rotsen gehouwen, eens waren er 220000 000, thans 25 000
inw. Men heeft er goeden wi)n, veel tabakshandel en linnenweverij. Amasia is d. geboorteplaats v. d. aardrijksk. Strabo.

Amasis,

veldheer v. d. Egypt. koning

APRIES, plaatste zich a. 't hoofd v. opstandelingen in d. Delta, beklom door d. priesteren krijgskasten ondersteund, d. troon, en
regeerde over Egypte v. 569 t. 526 v. C. Hij
stelde Egypte open voor d. handel met Griekenland, veroverde Cyprus en deed zijn rijk
bloeien. Een jaar na zijn dood werd Egypte
echter reeds door d. Perzischen koning Cambyses veroverd.
Anaata (GIUSEPPE), meer bekend onder zijn

naam als zendeling padre don Jose, geb. te
Napels in 1769, werd door d. Propaganda gekozen, om 't Christendom onder d. Birmanen
to verbreiden. Hij kwam daar in 1784, woonde
meest to midden der zending, die uit vijf
kleine dorpen in 't district Dibayen bestond
en overleed to Monmitra in 1832. Hij was
zeer bedreven in d. geneesk. on d. natuurl.
historie, had verzamelingen aangelegd en
waarnemingen over dieren en planten opgeteekend, die hem door een soldaat na d. nederlaag v. 't Birmasche leger ontstolen zijn, zonder dat men er later iets verder v. vernomen
heeft. Hij kende grondig 't Pali en d. Birmasche taal- en letterkunde.
Amathus (Amathunt) was een stad op 't
ail. Cyprus, door d. vereering v. Venus vermaard, waarom deze godin door dichters wel
d. Amathuntische godin of Amathusia genoemd wordt. d. Overblijfselen des tempels
ontdekte Hammer-Purgstall, in een dorp a. d.
Z.-kust v. 't eiland.
Amati is d. naam v. een fam. v. muziekinstrumentmakers to Cremona, beroemd om
hunne heerlijke violen, Cremoner-violen geheeten, die duur betaald worden. d. Oudst bekende Amati was ANDREAS, die reeds in 1551
gewerkt heeft; Karel IX, koning v. Frankrijk,
bestelde hem 24 violen, die evenwel eerst
onder Lodewijk XIV in d. koninkl. kapel gediend hebben. Met hem werkte zijn jongere
broader Nicola°, wiens instrumenten zijn naam
en d. jaartallen 1568 tot 1586 dragen. Op deze
volgden d. broeders ANTONIO en GERONIMO,

zonen v. Andreas; later weder een en
een GIUSEPPE, doch onder dezen begon d. roam
v. 't geslacht to dalen. d. Laatst bekende
Amati bood in 1786 zijn diensten aan in d.
werkplaats v. LUPPOT to Orleans. d. Violen,
die hij vervaardigde, wekten d. bewondering
op der meesters, doch toen zij gevernist zouden worden, weigerde Amati 't vernis in 't
bijzijn v. anderen to vervaardigen, omdat dit
een familie-geheim was, en toen men to sterk
bij hem aandrong, verliet hij d. werkplaats en
d. stad.
Amatus Lusitanus was geb. to Castelblanco in Portugal, en heette eigenlijk JOHANNES RODRIGUEZ. Hij noemde zich zelven later
AMATUS. Hij studeerde in d. geneesk. to Salamanca en bereisde later Frankrijk, d. Nederlanden en Italic, en schitterde overal door
gelukkige genezingen. Hij leefde in 't midden
der 16e eeuw. Hij schreef „Exegemata in Dioscoridis" en die VII Curationum mediuitgegeven zijn.
cinalium", die zeer
Zie „Lindenius renovates' voce.
Amaurosis, Zie Staar.
Amaury-Duval (Etienne Emanuel), Fr.
genre- en historieschilder, geb. 8 Febr. 1808 to
Montrouge in 't depart. v. d. Seine, bereisde
Griekenland en Italie en schilderde met bijzondere bevalligheid en keurigheid. 't Meest
b-eroemd an; Grieksch herder, die een
Een meisje, uit het bad komend
relief vindt", „Een
met een pop in de hand" en „Daphne en
Chloe". Ook d. schoone fresco's in d. kerk to
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zijn v. zijne hand.
Amazia, zoon v. Joas, was d. negende
koning v. Judo.. Dadelijk na zijn troonsbeklimming liet hij d. moordenaars zijns vaders
.dooden. Zijn overwinning op d. Edomieten
werd bedorven door zijn onstaatkundig huren
v. hulpbenden uit Israel en 't aanbidden v.
d. afgoden to Zeir. Hij waagde een oorlog tegen
Joas, kon. v. Israel, maar werd geslagen en
gedwongen d. schatten v. d. tempel en v. zijn
paleis en gijzelaars to geven, terwijl d. muren
v. Jeruzalem geslecht worden. Hij viol door
samengezworen moordenaars.
Amazonas is een prov. v. Brazilie, omvattende 't N.-W. deel, d. bovenloop der Amazonenriv., 34 490 v.k. geog. mijl groot, met
67 000 blanken en een onbekend aantal kleurlingen. d. Grond, bijzonder vruchtbaar en met
.00rspronkelijke wouden bedekt, is nog weinig
ontgonnen. Er groeit cacao, sassaparilla, gom
en katoen. d. Hoofdpl. heet Manoas met 5000
inw. en ligt a. d. Amazonenriv. even voordat
d. Rio Negro daarin valt.
Amazonen noemden d. Grieken een natie,
uit krijgshaftige, strijdbare Scythische vrouwen
bestaande, die a. d. riv. Thermodon in KleinAzle een rijk stichtten, toen d. mannen door
hunne naburen verslagen waren. 't Gevoel
v. mood, waarmede zij streden, boezemde
haar zulk een verachting voor d. mannen in, dat
zij d. weinige, die gespaard waren, ombrachten. Tot dit verdichtsel gaven wellicht d.
Cappadocische vrouwen aanleiding, die hunne
mannen in d. krijg volgden. d. Ouden labelden ook v. Aziat. Amazonen. die d. Trojanen
tegen d. Grieken bijstonden en v. Aethiopische
Amazonen. In 793 n. C. streden Boheemsche
Amazonen onder aanvoering v. WLASTA zeven
jaar tegen d. Duitschers.
Amazonen-rivier, ook Maranhon of Orelhana geheeten; d. laatste benaming is naar
d. reiziger J. Orelhan, die d. rivier in 1544 ontdekte, en die gedurende eenige dagen varens
d. oever, zooals hij verhaalde, vol gewapende
vrouwen vond, die met hare naburen oorlog
voerden. Van daar d. naam v. Amazonen-rivier.
Doze is d. grootste stroom v. d. aardbol en
ontspringt in Peru uit 't meer Lauri, in d.
Cordilleras, op 10° 20' Z. B. en heeft even als
d. Nijl periodieke overstroomingen v. Jan. t.
Mrt, 10 h 15 M. hoog. Zij ontvangt meer dan
60 rivieren, waarvan vele d. Donau in grootte
nabij komen, bijv. d. Manone, Oecayale, Goeallaya, Aramoemayn, Madeira, Xingu of Paranaiba en Negro. d. Rivier heeft door d. Cassiquiara gemeenschap met d. Orinoco, on valt
in Braziliaansch Guyana, juist onder d. Evenachtslijn, na eon loop v. 570 geogr. mill, in
41. Atlantischen oceaan. Op 6° 50' bij d. mond
der Choegoenga wordt d. riv. reeds bevaarbaar, doch heeft onderscheiden watervallen,
vooral d. Pongo v. Mansericho (pongo= stroomversnelling) boven Bonja, waar d. 160 M. breede
stroom, door rotsen, tot op 50 M. wordt in.eengedrongen, on zich dan met een verbazende kracht, door een twee uur lange kloof
stort. Na d. Oecayald ontvangen to hebben,
is d. riv. 4000 M., na 't opnemen der Madeira 8000 M. breed, on vormt onderscheiden
eilanden, waaronder Jarari on Gariara d.
grootste zijn, om na d. vereeniging met d.
Tocantins 't breede aestuarium v. Gran Para,
to vormen. Hier vertoont zich 't natuurverschijnsel, pororoca genoemd : d. zeevloed, lang
opgehouden door 't uitstroomende rivierwater,
verbreekt op eons dien tegenstand en rolt met
een golf berg v. wel 5 M. hoog onder een ge-
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weldig gedruisch d. rivier op, diep landwaarts
in. 't Stroomgebied der Amazonen-rivier omvat 120 000 v.k. geogr. mijl.
Amazonensteen is een groan, iriseerend,
veldspaath, dat in schoone kristallen a. d.
Amazonenrivier maar ook in Rusland beoosten 't Ilmenmeer gevonden wordt. 't Groen
ontstaat door aanwezig koper. Van dozen
steen worden kostbare weelde-artikelen vervaardigd. In 't keizerlijk kabinet to s. Petersburg zijn twee vazen v. Amazonensteen, die
op f 20 000 waarde geschat worden.
Ambacht (Fr. haute seigneurie, Rd. Rittergut) was voorheen een rechtsgebied, onder
een ambachtsheer, die een leenman was,
meestal alleen erfelijk in d. rechte lijn. d.
Ambachtsheer had 't recht een schout aan to
stollen, die over burgerlijke zaken vonnisde ;
't lijfstraffelijk recht word uitgeoefend door d.
baljuw in naam v. d. souverein. In Holland
waren onvrik ambachten, wier heeren a. d.
graaf d. Mei-cyns (53 schellingen voor iederen
morgen lands per jaar) moesten opbrengen.
In onze Republiek verkochten d. Staten vele
ambachtsheerlijkheden, als wanneer d. keopers
een titel, tienden, jacht- en visscherij-rechten
on 't recht v. eenige benoemingen verkregen.
Thans heeten ambachten d. waterschappen ter
behartiging der gemeensch. banne- en polderbelangen, zooals bijv. 't Geestmer-ambacht in
West-Friesland.
Ambacht (Fr. metier), zie Handwerk.
Ambal is een adsist.-residentie op Java t.
W. v. Poerworedjo met 100 000 bow., die rijst
on indigo verbouwen.
Ambarawa is een Javaansch district met
een hoofdstad v. denzelfden naam in d. adsist.-residentie Salatiga. 't District telt 50 000
bow., die rijst en koffie verbouwen. Bij d. stad
verheft zich 't sterke fort Willem I.
Aznbassadeur, Ambassade, Aznbassade-recht. Reeds d. ouden hadden ambas-

sadeurs, want zij handelden door afgezanten
(nesatle4, legati, oratores), wier taak on betrekking echter voorbijgaande was. Sedert d.
150 eeuw ontstonden d. vaste gezantschappen
tot bevordering v. betere verstandhouding en
behartiging v. onderlinge belangen der volken
en hoven. Bij meerdere uitbreiding v. 't volkenverkeer, en bij 't toenemen der rechten
on plichten daaruit ontspruitende, zijn ook d.
rechten en betrekkingen der gezanten meer
geregeld on bepaald. Ofschoon er bijv. onder
d. versch. afgezanten goon inwendig onderscheid bestaat, worden zij echter, volgens 't
„ceremonieel der hoven, de volkenrechtelijke
gewoonte", onderscheiden in drie kiassen. Tot
d. eerste behooren d. pauselijke legaten a of
de latere en nuntiussen, on d. ambassadeurs
der wereldlijke machten; tot d. tweede alle
diplomaten onder d. titel v. internuntius, gezant, minister of gevolmachtigd minister a.
een vreemd hof gezonden, on tot d. derde d.
zaakgelastigden (charges d'affaires) en d. met
diplomatieke function belaste consuls. Doze
regaling is vooral op 't congres to Weenen en
Akan tot grondslag bij 't verkeer der beschaafde volken aangenomen. (Congres-acte,
19 Mrt 1815 on protocol v. 21 Nov. 1818). d.
Verplichting v. d. afgezant ten opzichte v.
zijn eigen hof berust op zijn lastbrief; zijn
gezag in d. vreemde op zijn volmacht. Afgezanten worden geacht in qualiteit in een bijzonderen rechtstoestand to verkregen, die men
exterritorialiteit noemt. d. Gezant is a. 't hof,
waarheen hij is afgevaardigd, onschendbaar;
welk beginsel niet slechts hem en d. personen v. zijn gevolg omvat, maar zich ook
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uitstrekt tot d. voorwerpen, die met zijn persoon of waardigheid nauw samenhangen, zooals zijn woonhuis, meubelen, papieren, bedienden en equipage. Verder heeft d. getant recht
op vrije uitoefening v. zijn huiselgken godsdienst, ook wanneer die in d. Staat verboden
is; hij is zelfs, wegens misdaden, niet vervolgbaar voor d. buitenlandschen strafrechter,
en in vele gevallen ook niet voor d. burgerlijken rechter. Door 't gebruik is in d. laatste
jaren 't recht v. exterritorialiteit ook oneigenaardig uitgestrekt tot 't genot v. vrijdom v.
sommige of v. alle staatslasten. Ambassadeurs hebben aanspraak op d. titels en rangorde, hun volgens beginselen v. 't volkenrecht
toekomende.
Veel is er over d. staat v. gezanten en
over hun rechten en verplichtingen geschreven. Over d. gezantschapsrechten der Ouden:
Weiske, „Considerations sur les ambassadeurs
des Romains, compares avec les moderns"
(Zwickau, 1834); Wicquefort, „l'Ambassadeur
et ses fonctions" (La Haye, 1680); „Corn. Bijnkershoek, „De foro legatorum"; S. G. Uhlich,
„Les droits des ambassadeurs et des autres
ministres publics les plus eminents" (Leipzig,
1731). Over d- nieuweren tijd: Ch. Bar. de Martens, „Manuel diplomatique" (Leipzig et Paris,
1822); id. „Guide diplomatique" (Paris et Leipzig, 1832); „Traits complet de diplomatie par un
ancien ministre" (Paris, 1833, 3 vol.). Ook wordt
dit onderwerp behandeld in d. vroegere en latere
algemeene werken over volkenrecht, bijv. in
Heffter 7 Das
Europaische Volkerrecht der Gen
genwart" (Berlin, 1844) en Wheaton, „Elements
of international law" (London, 1836, 2 vol.).
Ambe = twee, heet in 't lotto-spel 't bezet
hebben v. twee der vijf nummers, die getrokken worden, waaraan reeds een aanmerkelijke
winst verbonden is. Ook in d. combinatierekening heet d. verbinding v. twee grootheden ambe.
Amber (Ambra ambrosiaca) is een stof, die
weleer tegen goud opgewogen werd, en gevonden wordt in 't lichaam v. d. potvisch of
cachelot (Physeter macrocephalus, Shaw.), en
ook op d. zeeen der warme gewesten drijvend of a. d. kusten v. Oost-India, Z.-Afrika
en Z.-Amerika. d. Amber komt in d. handel
voor in licht of donker grauwgrijze stukken,
die ondoorschijnend, dof, somtijds poreus en
broos of v. een wasachtigen samenhang zijn.
d. Geur is eigenaardig, vooral bij verwarming en wordt door sommigen aangenaam
genoemd, 'tgeen waarschijnlijk daaraan is toe
to schrijven, dat d. amber wel met welriekende
stollen, bijv. benzo6hars of moschus vermengd
wordt; d. smaak is flauw aromatisch, niet
bitter. d. Amber is op 't gevoel vettig, wordt
door verwarming week, in kokend water vloeibaar als olie en gaat bij hooger warmtegraad
tot een witten damp over; verbrandt met een
veel root gevende vlam, onder verspreiding
v. een onaangenamen brandig-dierlijken geur,
alsof er menschelijke galsteenen vethranden.
d. Amber is in kouden wijngeest slechts weinig, in warmen meer oplosbaar, 't meest echter in aether; hierdoor onderscheidt zich d.
echte v. d. nagemaakte, die soms ook in d.
handel voorkomt. d. Hoofdbestanddeelen v.
d. amber zijn een eigendommelgk, niet verzeepbaar vet, dat veel overeenkomst heeft
met 't galvet en een vluchtige olio. d. Oorsprong v. dit eertgds hooggeschatte, on nu
geheel in vergetelheid geraakte geneesmiddel,
was vroeger geheel onbekend,• zoodat men
onderstelde dat 't een aard- of plantenhars ,
was, die door d. rivieren mar d. zee werd 1
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gevoerd; later meende men dat 't een uitwerpsel v. vogels was. Sedert men in d. amber overblijfselen v. dieren heeft aangetroffen,
die ook tot voedsel a. d. potvisch dienen, en
tevens in d. ingewanden v; d. potvisch amber
heeft gevonden, is men tot d. overtuiging gekomen, dat daze stof een ziekelijke afscheiding in 't darmkanaal v. dit dier is. d. Amber der
Ouden, die als een zeer aangenaam riekende
stof beschreven wordt, kan niet als overeenkomende met dien v. lateren tijd beschouwd
worden en is waarschijnlgk een welriekende
plantenhars geweest. (Verg. „Vollst. RealLexikon der medicinisch-pharmaceutischen Naturgeschichte" von Dr. E. Winkler; 1840).
Amberg is een arrond.-hoofdst. met 14 000
inw. in d. Beiersche Boven-Pfalz, in een schoon
dal a. d. bevaarbare Vas. In d. nabijheid zijn
ijzer- on kolenmijnen en lagen porselein-aarde.
Amberg (wILH.) een geestig genre-schilder,
geb. to Berlijn in 1822, genoot zijn opleiding
v. BEGAS to Berlijn on v. COGNIET to Parijs, en
studeerde ook in Rah& In zijne stukken is
kleurenharmonie, gevoel en poezie. Een serie
genre-stukken v. hem stelt het „Kameniertje"
voor. Roam verwierf hij door „Troost in tonen"
en .„Een donkere dag."
A.Mberger
(CHRISTOFFEL), een Duitsch
schilder, gab. to Amberg, arbeidde to Neuronburg en stierf in 1563 to Augsburg. Hij was
leerling v. d. jongen Holbein on volgde diens
schildertrant; hij teekende juist, groepeerda
natuurlijk on zondigde nimmer tegen d. regelen der perspectief. Zijn bests werken zijn:
het levee v. Jozef, in 12 tafereelen. Keizer
Karel V stelde hem nagenoeg gelijk met
Titiaan, doch dit is juist geen bewijs v. d.
goeden smaak des Keizers.
Ambigu is een Fr. kaartspel met kaarten
zonder figuren, dat door 2 a 6 personen gespeeld wordt. Ambigu is ook een gastmaal,
waarbij alle spijzen, warme on koude, tegelijk
opgebracht worden, on in 't algemeen een to
zamenbrenging v. zeer verschill. zaken. ZoO
begrijpt men d. beteekenis v. d. naam Thedtre
de l'ambigu.

Ambilogie bestaat, als een zin voor tweee-rlei uitleg vatbaar is. d. Orakels v. Delphi waren
opzettelijk in zulke ambilogien ingekleed.
Ambzorix, vorst der Eburonen, in Belgi6,
was een der gevaarlijkste tegenstanders v.
Julius Caesar. In 't jaar 55 v. Chr. bracht hij,
met naburige stammen verbonden, d. Romeinsche bezettmg v. zijn land in groot gevaar;
hij zou 't legioen v. Q. Cicero vernietigd hebben, als er geen verraders Caesar hadden gewaarschuwd, die nu met groote overmacht
aanrukte on d. tegen hem verbonden stammen
-verstrooide. Caesar kreeg echter Ambiorix,
die hem voortdurend verontrustte, niet in harden, welke listen daartoe werden aangewend.
Vermoedelijk is Ambiorix, then zijn land onredbaar verloren was, over d. Rijn naar d.
Noordelgke Germaansche stammen geweken.
Ambitus ii; een Lat. woord, dat ommegang
beteekent, on waarmede d. Rom. bedoelden d.
rondgang bij d. stemgerechtigden, ten einde
tot een staatsambt gekozen to worden. 't
Woord ambitie = betamelijke zucht om voor
uit to komen is hiervan afkomstig. Intusschen
ontstonden bij d. Romeinen grove misbruiken
bij d. pogingen om door ambitus stemmen to
verwerven, zoodat er herhaaldelVk tegen
kwade prti,lken hierbg straf bedreigd word,
en eindelijk m d. Lex Tullis (61 v. Chr.) tien
jaar ballingstraf bepaald werd tegen crimen
ambitus (misdadigen ommegang) zooals 't stemmenwerven door omkoopmg, - samenspanning

.4413 7 .
misbruik v. gezag. Onder d. Cesars hield
dit Bingen naar ambten op, omdat Hij 't begeven v. staatsbetrekkingen aan zich hielden;
maar nu geschiedden er ommegangen bij d.
senatoren, ten einde hun tusschenkomst bij
41 Selzer in te roepen, 't geen insgelijks getreng verboden werd.
Am.blauur of Amblahoe is een klein
ell. der Molukken tuss. Amboina en Boero,
2, v.k. geogr. mij1 groot, met 1000 bew., die v.
d. vischvangst levee, want ,d. grond is onvruchtbaar.
Amblyopie is zwakzichtigheid, ontstaande
door zwakheid of verzwakking v. d. gezichtszenuw. Ver- en kortzichtigheid kan door brillen verholpen worden, amblyopie niet.
Ambo of Ambon is d. vloerverhooging
in d. oude kerkgebouwen, die door een traliehek v. 't middenschip afgescheiden was, waar
d. evangelien werden gelezen, en waaruit
later d. kansel of predikstoel ontstond.
Amboella is een negerstam tot d. Bantoe's behoorende en wonende tuss. d. riv.
Coeanda en Coebango, tuss. 14° en 16. Z. Br.
Deze stam is onafhankelijk, verbouwt groan,
boonen en maniok, houdt veel vee, en bewoont een gezond land, dat in 1885 door
C.APELLO en IVENS bereisd werd.
Amboina (Ambon of Thau) is een Nederl.
bezitting en hoofdplaats der Moluksche eil. in
Oost-IndM, d. voorn. v. d. zoogen. Groote Oost,
bevattende d. eil. beoosten Java gelegen, die
onder d. naam v. Ambonsche eil. bekend zijn,
waartoe behooren : Amboina, Oma of Haroeko, Honimao of Saparoea, Noessa-Laoet,
Boero, Amblauw, Manipa, Kilang, Benoa,
Ceram en Ceram-Laoet. d. Grond v. deze eil.
is over 't algemeen vulkanisch bergachtig. en
vruchtbaar; d. voorn. plant is d. sagoboom,
waarvan onmetelijke bosschen, bijzonder op
Ceram, zijn; verder groeien or d. O.-Indische
vruchten, bijzonder uitmuntende ananassen,
kruidnagelen, vele soorten v. timmerhout
(waarvan echter d. meeste voor d. scheepsbouw to zwaar zijn), viseh in overvloed, wilds
varkens, herten en velerlei vogelsoorten; doch
't rundvleesch is er schaarsch. d. Ambonsche
conchyli8n, waaronder fraaie schelpen en koralen, zijn vermaard. d. Bevolking (Ambonee.zen) bestaat voorn. uit Alfoeren of bergbeWoners, wier getal men niet wel bepalen kan,
en afstammelmgen v. Maleischen of Javaanschen oorsprong, die Van den Bosch op 45 000
fichat, waaronder 22 000 Christenen. Zij zijn
niettegenstaande d. rijken grond arm door
hun werkeloosheid ; sedert 1824 is d. kruidnagelteelt geheel vrij. d. Hitte wordt hier
, door d. zeewind zeer gematigd, en d. Europeanen schijnen in deze kolonie minder a.
ziekten onderhevig to zijn, dan in d. meer
Westelijke bezittingen. In 't begin der 16e
eeuw betwistten d. Nederlanders, Portugeezen
ien Engelschen elkander d. groote Oost, doch
na d. overwinning v. 1605, door STEVEN V. D.
HAGEN, verkregen d. Nederlanders d. overhand.
d; Nederlanders roeiden na 't verdrijven der
Portugeezen, om d. handel in specerij alleen
to behouden, d. muskaat- en nagelboomen op
d. meeste Moluksche eil. uit en bepaalden d.
aankweeking alleen tot Amboina en Banda
(zie 't art. Banda), waarbij zij d. inboorlingen
deels door belooningen poogden over to halen,
(leels door straffen of to schrikken om d.
voortplanting dezer boomen tegen to gaan.
Amboina werd in 1796 door d. Engelschen genomen, die er f 150 000 a. baar geld en meer
dan een half millioen gulden a. nagelen buit
maakten. Ten gevolge v. d. vrede v. 1815 wer-
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den j. Specerij-eilanden, doch in seer vervallen staat, weder aan Nederland teruggegeven.
't Eil. Amboina ligt op 3° 41' 4" Z. B. en
145° 47/ 0. L., on heeft op ruim 12 v.k. geogr.
mjjl 31 000 bow.; 't vormt twee schiereilanden,
die door een smalls landengte, d. Pas v. Baguela, verbonden zijn. Meermalen is dit eil.
door aardbevingen geteisterd. d. Hoofdstad
Ambon of Amboina telt 13 000 inw., ligt a. d.
baai Leitimor en wordt verdedigd door 't fort
Victoria. Lees o. a. Fr. Valentijn, „Oud- en
Nieuw-Oost-Indian"; v. d. Bosch „Ned. bezittingen in Azle" en J. Olivier, „Reizen in d.
Molukschen Archiper.
Amboise (GEORGE
geb. in 1460 to Chaumont-sur-Loire, werd kardinaal on in 1498
eerste minister v. kon. Louis XII. Hij had
grooten invloed op dezen Boning on spoorde
hem aan tot d. voor Frankrijk in d. gevolgen
noodlottige verovering v. Milaan. Hij overl.
in 1510 to Lyon on list groote schatten na.
Ambros (AUG. wiLH.), geb. 17 Nov. 1816
to Mauth in Bohemen on overl. to Weenen
28 Juni 1876, was eerst rechtsgeleerde en zelfs
rijks-advocaat to Praag, maar wijdde zich met
geestdrift a. d. muziek, zoodat hij professor
in d. muziek to Praag en leeraar a. 't Hof te
Weenen werd. In zijn composition, waaronder
een symphonic on een „Stabat Mater" behoort,
volgde hij Mendelssohn on Niels Gado. Hij
arbeidde made a. vele journalen on tijdschriften en schreef:„Ueber die Grenzen der Musik
und Paste” (2e dr. 1872); „Bunts Matter, Skizzen und Studien" (1872 on 1874) en „Geschichte
der Musik" (4 dln 1862-1874). In 1880 verscheen nog v. hem : „Aus Italian".
Ambrosch (JOSEPH JUL. ATHAN.), geb. 18
Dec. 1804 te Berlijn, deed op staatskosten een
oudheidk. reis door Italiti on werd in 1834
hoogleer. in d. oudheidk. en letteren te Breslau,
waar hij overl. op 29 Mrt 1856. Hij schreef:
De Charonte Etrusco" (1836); Ueber die
Religionsbilcher der Miner" (184), en „AltROmische Boden und Kultus" (1839).
Ambrosia of ambroziJn was volg. d.
Grieksche en Romeinsche fabelleer d. godenspijs, waardoor zij onsterfelijk werden, gelijk
d. nectar d. godendrank was.
Ambrosius (s.), een beroemd kerkvader,
werd omstr. 340, waarschijnlijk to Trier geb.
Hij genoot een voortreffelijke opvoeding, en
ging naar Milaan om zich a. d. beoefening v.
't recht to wijden. Hij werd in 369 door Valentiniaan tot prefect v. Opper-Italia on Milaan.
aangesteld. Zijn zachtmoedigheid en wijsheid
verwierven hem in die betrekking d. adding
on liefde des yolks, welks welvaart door d.
Ariaansche onlusten kwijnde. Zoowel door d.
Arianen als door d. Katholieken word Ambrosius in 374 tot bisschop v. Milaan gekozen.
Hij list zich nu doopen (want hij was tot
dusver slechts catechumeen) en ontving d.
wijding. d. Herinnering hieraan wordt door
d. R.-K. kerk op 7 Dec. gevierd. Algemeen
was d. eerbied, die hem als bisschop werd
toegedragen, om zijn zachtmoedigen on vredelievenden inborst, en d. onbuigzame strongheid, waarmede hij onrechtvaardigheden veroordeelde. Zoo woos hij zelfs keizer Theodosius,
die d. opgestane Thessaloniers door Rufinus
to vuur on to zwaard had laten uitroeien,
voor d. deur der kerk terug, deed hem in d.
ban en het hem eerst na acht maanden
strange boetedoening weder in d. vergadering
der Christenen toe. Ambrosius stied in 397.
d. Baste uitgaaf zijner geschriften is die te
Parijs (1686-1690, in twee dln).
Deze, in
Ambrosiaansche boe.kerij.
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later tijd door d. ontdekkingen v. Angelo Majo
zoo beroemd geworden, boekverzameling te
Milaan word in 1609 door d. kardinaal F. Borromeo, bloedverwant v. d. heilig verklaarden
C. Borromeo, tot algemeen gebruik opengesteld. d. Kunstlievende kardinaal, aartsbisschop
v. Milaan, had d. boeken door geleerden 2 die
hij door Europa en zelfs naar Azig liet reizen,
doen aankoopen ; echter waren er bij d. opening
slechts 35 000 gedrukte werken en 15 000 handschriften in versch. talen. d. Boekerij ward
ter eere v. s. Ambrosius, d. schutspatroon v.
Milaan, Bibliotheca Ambrosiana genoemd.
Wat deze verzameling, inzonderheid door d.
Pinellische handschriften gewonnen heeft, verhaalt Angelo Majo in zijn voorrede voor d.
fragmenten der Ilias, die hij uit dezen boekenschat in 't licht gaf. d. Stichter dezer boekerij had 't oogmerk om er een vereeniging
v. geleerden aan te verbinden, waarvan ieder
in zijn yak voor d. bekendmaking der daartoe
behoorende werken moest zorgen, en ieder
vreemdeling, die d. boekerij bezocht, d. gevraagde inlichtingen geven. Gebrek a. d. noo
dige inkomsten noodzaakte dit genootschap,
dat op 16 leden berekend was, zich slechts
tot twee te bepalen, die nog tegenwoordig
d. titel v. Doctores Bibliothecae Ambrosianae
voeren, en zich door een gouden medaille
met 't opschrift Singula singuli, onderscheiden.
Tot d. vele belangrijke werken dezer boekverzameling behoort o. a. een Vergilius, waarin
Petrarcha d. bekende aanteekening aangaande
d. eerste ontmoeting met Laura geschreven
heeft. Met d. boekerij is door een plein, waarop
een kunstige koperen palmboom staat, een
galerij v. kunststukken verbonden, waarin
behalve eenige afgietsels in gips en schilderstukken v. Breugel, -Barocci, Luini en Albert
Diirer d. cartons v. Raphael's school v. Athene
en d. stukken v. Leonardo da Vinci opmerking
verdienen. Van d. 12 deelen geschriften v. L.
d. Vinci, die hier als een kostbaar geschenk
v. Galeazzo Arconato bewaard werden,is
thans slechts een over, 't door zijn teekeningen belangrijke; al d. overige zijn to Parijs
gebleven.
Ambrosiaansche lofrang is in d. R.
Kath. kerk d. naam v. 't Lat. gezang : Te
Deum Laudamus, naar Ambrosius, aartsbisschop to Milaan, die volgens sommigen daar-'
van d. vervaardiger zou zijn. Volgens anderen
evenwel is dit gezang eerst 100 jaar na hem
vervaardigd, en d. melodic) uit 't Oosten afkomstig.
Ambrosius (Awwrossy Podobjedow) gab.
30 Nov: 1742 in 't gouvern. Wladimir, verhief
zich v. monnik tot aartsbisschop v. Nowgorod
met d. titel v. metropolitaan, en overl. 2 Juni
1818. Hij schreef o. a.: „Stichtelijke toespraken" (1810, 3 din.) en „Kerkelijke geschiedenis
v. Rusland" (6 dln, 2e dr. 1827).
Aznbt (afgeleid v. ambitus, zie dat art.) is
een bediening, een werkkring, die aan iemand
door een bevoegde macht is opgedragen. In
hoogeren zin spreekt men v. een geestelijk,
priesterlijk, koninklijk ambt; in d. gewonen
zin heeten d. posten in d. staat, 't gewest of
d. gemeente ambten en wie ze bekleeden,
burgerlijke ambtenaren. d. Staats-ambtenaar
in d. Vereen. Staten treedt na een bepaald
aantal jaren al; hier geldt d. aanstelling voor
't leven of tot a. 't ontslag. Dit ontslag kan
zijn op of zonder verzoek, eervol of niet met
of zonder recht op pensioen. Ambtsmisbruik
wordt gestraft met schorsing of ontslag. d.
Staatsambtenaar is doorgaans verplicht bij d.
aanvaarding v. zijn bediening een ambtseed of
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to leggen•, bij 't begaan v. overtredingen geldt
deze eed dan als verzwarende omstandigheid.
Te alien tijd was 't ambt, om d. zekerheid
der inkomsten of om d. macht of om d. eer
zeer begeerlijk, en werden er ongeoorloofde
middelen gebruikt om eon ambt to verweryen; dat kwaad heat ambtsbejag, en van oudsher ward daar straf tegen bedreigd, maar a,
d. andere zijde gaf 't aanleiding tot 't verkoopen of verpachten v. staatsambten, een der
ergste gebreken v. een staatsinrichtmg, want
knevelarij en geldafpersing vloeit er uit voort..
In Holland komt in 't Groot Plakkaatboek
een ordonnantie voor v. 1570, waarbij straf
bedreigd wordt tegen 't verkoopen, verpachten en beleenen v. ambten.
Ambulance is een tijdelijke en verplaatsbare geneesk. inrichting, toegevoegd a. een
legerkorps, en bijgevolg in staat d. bewegingen van 't leger to volgen. Een ambulance
is samengesteld uit een of meer chirurgijnmajoors, aides en sous-aides (officieren v. gezondheid der le, 2e en 3e klasse), uit apothekers, administratie-beambten en ziekenoppassers; uit bakwagens (caissonwagens) met verbandvoorwerpen, heelkundige werktuigen en
geneesmiddelen; ziekenwagens (ambulance- wagons) ter vervoering v. gekwetsten en zieken transportwagens voor d. goederen, tot
ligging en verpleging der zieken, on 't noodige
getal paarden. Een draagbare ambulance bestaat uit twee koffers (cantines) gevuld met
't noodige tot 't verbinden v. d. gekwetsten,
benevens een zak met spalken on een blikken
waterflesch en waterbak, alles gedragen door
een pakpaard (in sommige landen gebruikt
men daartoe een muilezel). Bij ons had, toen.
't leger to velde was, elk bataillon infanterie r
elktwscadronvleikbatrj
veldartillerie een draagbare ambulance. Zulk
een draagbare ambulance is zeer gebrekkig,
omdat 't pakpaard door schoftdrukking al
spoedig buiten staat geraakt tot dragon, en
d. voorwerpen daarop slecht gepakt kunnen
worden. Komt het tot een treffen, dan wordt
d. ambulance gescheiden in een depOt-ambulance en in een vliegende ambulance. Deze
volgt d. troepen in d. bewegingen; d. depotambulance vestigt zich op een geschikte plaats„
op eenigen afstand v. d. strijders. Na d. Krimoorlog (1855) is d. philantropische internationals vereeniging 't Roode Kruis tot stand gekomen, die d. verpleging der gewonden ook
tot d. vijand uitstrekt, en reeds aanleiding
gegeven heeft tot vele verbeteringen in d.
ambulance-dienst.
Ameide is een Z.-Holl. dorp bezuiden d.
Lek, twee uur gaans v. Vianen, dat in d. 14e
en 15e eeuw stedelijke rechten bezat, maar
door d. Bisschop v. Utrecht in 1527 ingenomen en in 1672 door d. Franschen vreeselijk
geteisterd ward.
Amelanchier is een plantengesl. uit d.
fam. der pomaceen, waarvan d. soorten meest
in Amerika thuis behooren, maar waarvan
Engelsche mispel (A. vulgaris Dec. of Pyrus
A. L.) om d. smakelijke vruchten ook in W.Europa wordt gekweekt,
Ameland is een eiland t. 0. v. Terschelling, in d. Noord-zee, tegenover d. Friesche
trust, on thans een gnetenAj v. Friesland. Vroeger was 't een bijzonder eigendom v. 't huis
v. Oranje. In d. oorlog v. 1654 verkregen d..
Amelanders v. Cromwell onzijdigheid. Een
wagon rijdt, op 't uitsteken der vlag, tot in_
zee, om d. bezoekers of to halen. Hollum
't grootste dorp op dit eiland - d. twee andere
heeten Ballum en Nes. 't Eiland heeft eon.
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length v. 22 KM. en een breedte v. 5 KM. en
2200 bew. Er groeit rogge, haver en garst,
maar geen tarwe; ook eet men er algemeen
roggebrood. Binnen d. dijken heeft men zeer
goad hooiland. d. Amelanders fokken veel
paarden, doze dieren zijn benevens 't hoornvee 't voorn. artikel v. uitvoer, meestal naar
Friesland. In Hollum mag men geen schapen
houden, omdat zij d. zwakke dijken zouden
beschadigen; in d. andere dorpen zijn er zeer
weinig. Boter en kaas wordt hier niet veel
gemaakt. Er worden pogingen aangewend, om
Ameland door middel v. dijken door d. Wadden
met Friesland to vereenigen, als wanneer
17 000 H. A. land gewonnen zouden zijn.
Amen is oorspronkelijk een Hebr. woord,
waardoor 't gesprokene bekrachtigd wordt,
(ja, waarlfjk, het zjj zoo). 't Is uit d. godsdiensttaal der Joden in die der Christenen overgenomen. d. Zegen, bij 't einde der vergaderingen, in d. Joodsche synagogen uitgesproken, word door d. aanwezenden met amen
bekrachtigd. Ook in d. godsd. bijeenkomsten
der eerste Christenen ward 't gebed, dat door
d. oudsten of een leeraar gedaan ward, door
d. gemeente met een amen besloten, en nog
tegenw. eindigt dikwijls een leerrede met dit
woord, dat echter dan alleen in zijn ware beteekenis kan worden genomen, wanneer 't
slot een algemeene waarheid, een vermaning
of een wensch bevat.
Amende honorable is een vrijwillige
erkenning van een begane dwaling of verkeerde beoordeeling, een erkenning, welke
hem, die 't onwillekeurig vergrijp beging, tot
eer verstrekt.
Amendement is in d. statenvergadering
d. wijziging, die laden in een wets-ontwerp
of in een adres voorstellen. 't Recht v. amendement is bij ons a. d. Tweede Kamer toegekend bij d. grondwet v. 1848, maar niet a. d.
Eerste Kamer. Bij d. grondwetsherziening in
Nov. 1888 is dit zoo gebleven. Om 't overmatig indienen v. amendementen to beperken,
wordt gewoonlijk bepaald, dat 't schriftelijk
en ondersteund door zeker aantal laden moat
geschieden. Dikwijls wordt op een amendement, eer 't aangenomen wordt, een verandering of bijvoeging voorgesteld, die dan subamendement hoot. Er wordt eerst over d. subamendementen en daarna over 't oorspronkelijk amendement gestemd.
Arnentaceen (d.) of Katjesdragers zijn een
plantenfamilie van loofboomen en heesters,'
waartoe 16 geslachten in circa 300 soorten
behooren, die in drie groepen onderscheiden
worden: salicineen (wilgen), betulaceen (berken en faginejn (beuken). d. Laatste groep
wordt door anderen als een afzonderlijke
familie beschouwd en dan capuliferen (napjesdragers) genoemd. d. Amentacean hebben
meestal verspreide takken en onverdeelde gezaagde bladeren; zij bloeien met katjes, d.
helmknopjes zijn tweehokkig en staan op d.
meeldraden, die om d. kelk zijn gegrond.
Amer is een stroom bezuiden 't Bergsche
veld ('t Z.-deel v. d. Biesbosch), die 't water
v. d. nieuwen Maa,smond in 't Hollandsch diep
voert.
Amerbach (JOHANN), een beroemd drukker uit 't begin der 16e eeuw, was gab. to
Riltlingen in Zwaben, on woonde to Basel,
Men heeft hem 't drukken met Romeinsche
letters to danken, die hij in plaats stelde der
Gothische, die tot zijn tijd in gebruik waren.
Hij gaf in 1506 d. werken v. Augustinus, d.
Kerkvader, uit en was a. d. uitgaaf v. die v.
Hieronymus begonnen, toen d. dood hem in
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1515 stuitte. Zijn kinderen voltooiden wat hij
begonnen had. Zijn zonen en kleinzonen hebben een boekverzameling bijeengebracht, waarvan in 1659 to Basel d. catalogus, onder d.
titel v. „Bibliotheca Amerbachiana" uitgegeven ward. Dit weinig bekende work is zeer
belangrijk voor d. geschiedenis der boekdrukkunst.
Amerighi, Zie Caravaggio.
Amerigo Vespucci ward in 1451 uit een
oud geslacht to Florence gab. Onder d.leidingzijns ooms maakte hij spoedig groote vorderingen in natuur-, sterre- on aardrijkskunde.
In 1490 reisde hij naar Spanje voor handelszaken, maar hij ward door d. ontdekkingen
v. Columbus aangespoord om gelijken weg to
volgen. Ondersteund door Ferdinand, koning
v. Arragon, zeildo hij in 1497 onder d. vlootvoogd OJARTA uit Cadix. Hij bereikte 't vasteland v. Zuid-Amerika; onderzocht d. zeeboezem v. Paria en een kust-lengte v. eenige
honderden mijlen, en keerde na 13 maanden
naar Spanje terug; in 1499 deed hij een twee
den tocht onder ALONZO DE HOJEDA, waarop
hij, versch. kleine eilanden ontdekte. Hi. ,) ging
daarop over in dienst v. Emanuel, koning v.
Portugal, on deed twee reizen in 1501-1503,
die echter niet veel belangrijks opleverden.
Hij bleef in Portugeeschen dienst tot a. d.
dood v. Columbus; ging toen weder in dien
v. Spanje over, en bezocht toen nog eenige
malen d. Nieuwe Wereld. Daze herhaalde bezoeken; een kaart v. Amerika, door hem vervaardigd, on een dagboek v. vier zijner reizen,
in 1532 in 't Latin geschreven, gaven wellicht
aanleiding, dat d. Nieuwe Wereld, met voorbijgaan v. Columbus, naar hem genoemd is.
Vespucci stierf in 1516. (Verg. Blandini, „Vita
e lettere di A. Vespucci", Flor., 1745).
Amerika. Dit werelddeel, ook wel d.
Nieuwe Wereld genoemd, ward op 't einde
der 15e eeuw door Christophorus Columbus
ontdekt. Over 't algemeen begon d. kennis
onzer aarde zich eerst in d. middeleeuwen
sedert d. Kruistochten uit to breiden; Groenland was in d. 9e en d. Kanarische ail. in d.
13e eeuw ontdekt. In 't begin der 15e eeuw
openbaarde zich d. zucht om door d. scheepvaart nieuwe landen op to sporen; d. Portugeezen richtten hunne pogingen grootendeels
naar Oost-India on Azle, om d. Zuidpunt v.
Afrika heen. Reeds bij d. oude Grieken bestonden vage voorstellingen over een land
ten W. v. d. Atlant. oceaan, on 't is vrij
zeker, dat 't Vinland, d. w. z. unjnland, dat in
d. 10e eeuw door d. Noormannen Bjorn en
bisschop Erik bezocht is, d. Z.-O.-kust v.
Labrador en v. 't land benoorden New-York
geweest is. Daze ontdekkingen waren echter
verloren gegaan en daarvan bestonden in d.
15e eeuw slechts onbestemde geruchten. Daarentegen was 't door d. uitvinding v.'t kompas
mogelijk geworden d. oceaan ver v. d. kust
to bevaren, en was door 't veldwinnen v. 't
begrip, dat d. aarde bolrond was, 't denkbeeld
opgekomen, dat 't mogelijk was door Westwaarts aan to zeilen India to bereiken, waarbij men zich echter d. aarde veel kleiner en
dus ook d. lengte v. dien weg veel korter
voorstelde dan die werkelijk is. Columbus beoogde met zijn tocht een snellere bereiking
v. India door Westwaarts to varen dan d.
Portugeezen door dit Oostwaarts to beproeven. Bij zijn aankomst op d. ail. v. MiddenAmerika meende hij ook inderdaad India to
hebben bereikt, en op daze dwaling berust
d. naam W.-India. Columbus, een Genuees v.
geboorte, had vruchteloos bij versch. Euro-
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peesche vorsten op ondersteuning voor een
ontdekkingstocht aangedrongen, werd 't eindelijk met Isabella, koningin v. Casting,
over d. voorwaarden tot zijn tocht eens, en
zeilde met drie gebrekkige, slecht bemande
schepen op 3 Aug. 1492 d. haven v. Palos
uit. HU zette terstond koers n. d. Kanarische
die hij 13 Aug. bereikte; kreeg op 11 Oct.
't Guanahani, dat hij s. Salvador noemde,
in 't gezicht, on ontdekte kort daarna Cuba,
S. Domingo on meer eilanden. In Spanje werd
hij met bijna koninklijke eer ontvangen- hij
ondernam nog drie tochten en bereikte op
1 Aug. 1498 't vaste land v. dit werelddeel.
d. Welgeslaagde tochten v. Columbus gaven
aanleiding tot versch. andere, waaraan nu alle
zeevarende mogendheden deelnamen. Cabral
ontdekte in 1500 Brazilie,• Magellaan zeilde in
1520 d. Zuidkust v. Vuurland om, d. Venetiaan
Cabot, in dienst v. Hendrik VII, ontdekte Newfoundland en vervolgde zijn weg tot a. Virgini8,- d. Engelschen deden.., 't zoeken v.
een N.-W. weg naar Azie, in N.-Amerika belangrijke ontdekkingen, on bezetten in 1509
kaap Breton, on 40 jaar later Nieuw-Schotland ;
Martin Frobisher voer in 1577 door d. straat,
die zijn naam draagt, onder d. 60en graad N. B.,
bereikte 't Z. deal v. Groenland ; Francis
Drake ontdekte in 1579 Nieuw-Albion; Davis,
v. 1535 t. 1587, a. d. W.-zijde v. Groenland, een
weg naar d. Baffinsbaai, en Hudson v. 1607
t. 1610 d. straat on baai, die zijn naam dragen.
Labrador werd in 1500, Canada in 1534 door
d. Portugeezen in bezit genomen, en 't land
a.' d. Paraguai in 1516 door Dios d. Solis ontdekt. d. Spanjaarden verwierven evenwel 't
leeuwenaandeel: Cortez veroverde in 1525 't
zilverrijk Mexico en Pizarro in 1536 't goudrijk
Peru. Florida werd in 1512,. Louisiana in 1583
hun eigendom; ook vestigden zij zich in
Nieuw-Mexico en Cdifornie, en vervolgens op
Panama in Carthagena, Nieuw-Grenada en
Chili; Buenos-ayres werd in 1535 door hen
aangelegd, on Guiana in 1663 ontdekt. Ook d.
Franschen stichtten volkplantingen in NieuwSchotland (Acadia), Canada en Louisiana; doch
nog meer dan 't vaste land trokken d. eilanden
d. aandacht der veroveraars. d. Bermuden, in
1527 naar hun ontdekker aldus genoemd, worden in 1609 door d. Engelschen bezet; d. Antillen (d. i. voor-eilanden) waren in handen
der Spanjaarden, maar d. Britten en Franschen maakten zich v. Jamaica on vele kleine
Antillen meester, waarbij d. zeeroovers (Flibustiers) made een rol speelden. d. Hollanders
landden a. d. Delaware en in Brazili8,.legden
in Guiana, Essequebo en Berbice kolom8n aan,
veroverden Suriname, on verplantten 't sulkerriet naar Essequebo • d. Denen kregen s. Eustatius, s. Martin, s. Thomas en s. Croix, on d.
Zweden, die reeds vroeger een volkplanting
a. d. Delaware hadden aangelegd, in 1734
s. Barthelemy. d. Russen kwamen in d. 18e
eeuw a. d. N.-W.-kust v. Amerika, tegelijk
met d. Britten, die tot d. IJskaap doordrongen, in 1762 Canada v. Frankrijk verkregen,
en v. flit jaar tot 1783 ook Florida in bezit
hadden. Vooral d. Engelschen deden stouts
pogingen, om N.-W.-waarts om Amerika heen
d. Grooten oceaan to bereiken. ROSS, PARRY on
FRANKLIN hebben zich daartoe tevergeefs vreeselijke ontberingen, ja, d. dood getroost. d.
Iersche kapt. MAC CLURE, die dit v. d. Behringstraat uit Oost-waarts beproefde is in 1847 d.
eerste geweest, die om N.-Amerika heen is
gevaren.
Amerika heeft een lengte-uitgestrektheid v.
ongeveer 2000 geogr. mijlen; d. grootste breedte,
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tuss. kaap Prince- of -Wales en kaap Charles
is 865 geogr. mijl. Er is een kust-lengte v.
9400 geogr. mijl en een oppervlakte . v.
663 000 v.k. geogr. waarbij nog d.
den komen, die d. geheele ruimte tot 743 819
v.k. geogr. mijl opvoeren. Amerika grenst
t. N. a. altoosdurend Us on sneeuw ; ten 0. a.
d. Atlantischen oceaan; ten Z. a. d. Magellaansche zee, en ten W. a. d. Grooten of Stillen
oceaan. Men verdeelt Amerika, volgens d.
natuurlUke gesteldheid, in N.-Amerika, Z.Amerika, W.-Indi8 on verdere eilanden.
Zoowel N.- als Z.-Amerika heeft d. horizontalon vorm v. een driehoek, wiens basis naar
't N.-O. en wiens top naar 't Z. gekeerd is;
maar N.-Amerika komt door zijn kustontwikkeling, diepe insnijdingen en kust-eilanden
met Europa on Azi8 overeen, on Z.-Amerika
met zijn weinig gebogen kustlijn zonder golven
of eilanden gelijkt merkwaardig getrouw op
Afrika. Verder zijn er ook treffende overeenkomsten tuss. d. boogswijze liggende Groote
en Kleine Antillen en d. evenzoo liggende
Groote- en Kleine Soenda-eilanden. 't Rijkst
v. alle werelddeelen aan schiereilanden is N.Amerika : men vindt daar, v, d. Westzijde
beginnende en N.-O.-waarts omgaande Californie, Clalams-schiereil., Alaska, Boothia-Felix,
Meivilles-schiereil., Labrador, Nieuw-Schotland, Maryland, Delaware, Florida on Yucatan,
to zamen bUna 32 000 v.k. geog. mijl. Ook d.
eilanden zijn daar talrijk eng root ; in dezelfde
volgordo ontmoet men: d. Quadra- en VanCouvers-eil., d. Aleoeten, d. IJszee-eil., waarvan
Baffinsland en Groenland d. grootste zijn, Newfoundland, d. Bermuden- of Zomer-eil, on d.
Bahama-eilanden. Tot Z.-Amerika behooren
slechts a. d. Z.-punt Vuurland en d. Falklandseil. en a. d- d. Gallopagos- of Schildpad-eil. Groote zeeboezems als d. Vermiljoenzee (of golf v. California), d. Hudsons-baai en
d. s. Laurensgolf on diepe golven als baai
Fundy zijn in Z.-Amerika niet ; alleen 't strandmeer v. Maracaybo kan daarmede vergeleken
worden.
Langs d. geheele W.-kust v. Amerika verheft zich d. Cordilleras de los Andes, d. grootste
bergketen der aarde, 1900 geog. mijl lang. Daze
keten bereikt in Z.-Amerika nabij d. Evenaar
d. grootste hoogte; d. Aconcagua, 7000 M. , is
't,hoogst, d. Chimborasso en Illimani zijn weinig minder; naar Midden-Amerika daalt d.
keten, zoodat die op d. landengte slechts 600
M. bereikt, maar in Mexico neemt d. hoogte
weder snel toe, zoodat men daar d. hoogste
vulkanen der wergild vindt, en eindelijk verheft 't gebergte zich benoorden d. Poolcirkel
nog eens ver boven d. sneeuwlinie. Aan d.
W.-kust daalt 't gebergte dicht bij d. kust
steil naar zee, zoodat bij v. to Valparaiso, v.
d. zee uit gezien, 't land verticaal tegen 't watervlak schijnt to staan, en er slechts bruisende bergstroomen in zee storten, maar
naar d. Oostzijde daalt d. grond terrasgewijze,
zoodat d. rivieren 't werelddeel in d. voile
breedte moeten doorloopen, en dat bUna alle
in een Oostelijke on Zindelijke richting doen.
In Z.-Amerika brengt 't Orinoco-gab. in 't N.-O.
hierin eenige wijzigmg; in N.-Amerika verheffen zich in 't W. nog d. Rock-mountains ('t
Rotsgebergte) en in 't 0. d. Apelachen of 't
Alleghany-geb. Zoowel in N.- als in Z.-Amerika
vindt men t. 0. v. d. Andes onmetelijke grasvlakten, -die in 't N. prairi6n, in 't Z. savannen
on llano's genoemd worden, en in N.-Amerika
vomit 't afkomende water reusachtige meren,
waarvan d. vijf Canadasche meren : 't Bovenmeer, 't Huronmeer, 't meer Michigan, 't Erie-
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en 't Ontariomeer met d. Niagara-waterval d.
Laurens-rivier vormen, en 't Beren-meer en
Slaven-meer d. waterbassins zijn, die zich
in d. IJszee ontlasten. In Z.-Amerika is 't
Titicaca-meer nabij d. Evenaar 't hoogste meer,
dat bekend is. In Z.-Amerika behooren d. Amazonen-rivier, d. Rio de la Plata en d. Orinoco;
in N.-Amerika d. Mississippi en d. s. Laurens
tot de grootste stroomen der aarde. Doordat
Amerika zich v. d. N.- tot d. Z.-IJszee uitstrekt en zoowel in d. heete als in d. gematigde en koude luchtstreek v. zeer hoog bergland tot groote laagviakten afdaalt, vindt
men er allerlei klimaat en een verbazende
verscheidenheid v. voortbrengselen, hoewel 't
opmerkelijk is, dat d. groote landdieren v. d.
oude wereld er ontbreken, en 't paard en rund
er uit Europa ingevoerd zijn. Peru en California
leveren 't meeste goud, Mexico en Nevada
verbazend veel zilver en Brazilio diamanten;
verder is er platina, kwik, koper, lood, ijzer,
steenkool en petroleum. Van 't plantenrijk zijn
hier d. grootste woudreuzen als d, Wellingtoniana's in 't W. v. N.-Amerika en 100 M. lange slingerplanten als d. lianen in d. ondoordringbare
bosschen v. Z.-Amerika vertegenwoordigd; er
groeit voortreffelijk hout voor d. scheepsbouw,
voor fijne meubelen en tot bereiding v. verfstoffen, vanille, cacao, koffie, suiker, tabak,
rijst, mais, allerlei graan, bananen, aardappelen, druiven, katoen, indigo, kina en gomcopal. Kenmerkende diersoorten v. Amerika
zijn: d. lama, bison, buideldieren, apen met
grijpstaart, jagoear, poema, parkiet, colibri,
condor, alligator, beefaal, vogelspin en cochenille.
Door d. volkplantingen der 16e en 17e eeuw,
d. landverhuizersstroom in d. 19e eeuw en d.
aanvoer v. negerslaven, drie eeuwen lang, is
't inlandsche ras, d. koperkleurige menschenstam verdrongen en voor een groot deel versmolten en leven niet alleen d. drie hoofdrassen maar allerlei gemengde rassen dooreen. d. Snel toenemende bevolking v. Amerika
is thans op meer dan 100 millioen menschen
te schatten, die in hoofdzaak bestaan uit
blanken (Europeers en hunne afstammelingen),
Mongolen (Eskimo's en naar California verhuizende Chineezen), Negers, Indianen (oorspronkelijke inboorlingen, zoogen. roodhuiden),
mestiezen (afst. v. blanken en Indianen), mulatten (afst. v. blanken en negers), kreolen
(afst. v. blanken . en mulatten) en Zambo's
(afst. v. negers en Indianen). Naar volgorde
der talrtjkheid tellen d. onafhankelijke staten
't volgende aantal bew.: d. Vereenigde Staten
ruim 60 millioen, Brazilia 12 1/2 mill., Mexico
101/, mill., Columbia 3 mill.. Argentinia 3 mill.,
Peru 21/2 mill., Chili 2 1/2 mill., Bolivia 21/3 mill.,
Venezuela ruim 2 mill., Guatemala 1 113 mill.,
Ecuador 1 mill., Haiti 800 000, Salvador 600 000,
Uruguay btjna 600 000, Paraguay bijna 400 000,
Honduras 3c0000, d. Dominikaansche republiek
300 000, Nicaragua 250 000 en Costarica ruim
200 000. Van d. kolonian bezit Brittannia: op
170 000 v.k. geog. mijl ruim 6 mill. bew.,
$panje op 2300 v.k. geog. mijl 21/4 mill., Frankrijk op 2200 v.k. geog. mijl 400 000; Nederland.
op 2200 v.k. geog. mijl 116 000, en Denemarken op 1600 v.k. geog. mijl 43 000 bewoners.
Van alle werelddeelen heeft Amerika, vooral
,door d. kolossale ontwikkeling der Vereenigde
Staten, 't grootste spoorwegnet. In 1885 was
d. gezamenlijke lengte der spoorlijnen 250 000
K.M. en daaronder zijn er, die N.-Amerika in
d. voile breedte v. 't W. n. 't 0. doorsnijden.
Verg. over Amerika : A. von Humboldt,
„Examen critique de l'histoire de in gOographie
I.

du Nouveau Continent" (5 din, Paris, 1836—'39);
Long, Porter and Tucker, „America and the
West-Indies geographically described" (Lond.,
1843) en d. reisbeschrijvingen v. Crevaux, R.
Napp, Raimondi, Hayden, Powell en Wheeler.
Amerikaansch is 't Engelsch, dat in d.
Vereenigde Staten gesproken wordt, en in
uitspraak, woordenkeus en zinbouw ver genoeg afwijkt om 't recht verstaan te bemoeilijken. Zoo zegt Abe (Abraham) in „Wild
Darrie": „ Waal, the sort o'weepon as goess off
of its own accord, aint the sort I care to
carry," waar een Brit zou zeggen : „ Well, the
sort of weapon that goes off of its own accord,
is not the sort I care to carry." (Wel, een
wapen, dat van zelf afgaat, is niet v. d. soort,
die ik verkies te dragen). d. Amerikanen gebruiken calculate voor think (denken), expect
voor suspect (argwaan hebben), guess voor
suppose (veronderstellen), clever voor good natured (goedhartig), temper voor irritation (toorn,
verbittering), transpire voor happen (gebeuren).
Amerikaansch duel is d. oneigenlijke
naam v. een- afspraak tuss. twee vijanden,
dat wie v. hen tweeen door 't lot aangewezen
wordt, zichzelf voor een bepaald tijdstip zal
dooden, — oneigenlijk omdat deze dobbelarij
om 't leven niet uit Amerika afkorastig is.
Amerikaansche oudheden worden gevonden in 't Mississippi-dal, in Mexico, in
Midden-Amerika en in Peru. Die uit Mexico
zijn v. d. Tolteken en Azteken en klimmen op
tot de 7e eeuw onzer tijdrekening; die in Peru
zijn v. d. Incas uit d. 13e eeuw. Eerst in d.
jongsten tijd zijn deze gedenkteekenen nauwkeurig onderzocht. Zij bestaan in 't Mississippidal uit aardverhoogingen in d. worm v. dieren
en menschen v. zeer groote afmetingen en in
aarden wallen. In 't Ohio-dal gin 10 000 aardverhoogingen v. 1 tot 22 Meter hoog en 1500
wallen, waarbij er zijn v. 250 M. lang. d. Wallen dienden tot insluiting v. leger- en offerplaatsen, d. hoogten tot offer-, tempel- en
grafheuvels; in d. grafheuvels vindt men
steeds slechts den menschelijk geraamte, in
d. andere aardhoopen lanspunten, sieraden,
huisraad, gereedschap en pijpen. In Mexico en
Midden-Amerika, vooral in Guatemala en Yucatan zijn zeer groote en schoone beeidhouwen bouwgewrochten, die tot tempels en paleizen gediend hebben. d. Grondvorm der bouwwerken is meestal een geknotte vierzijdige
pyramide, naar d. vier hemelstreken gericht,
en bestaande uit steenen terras-vormige verdiepingen met cederhouten bevloeringen,
kleine ramen, die op schietgaten gelijken,en
geene deuren. Zij zijn versierd met geheimzinnige reliefs zonderling beeldschrift en reusachtige afgodsbeelden. Vooral in Nieuw-Mexico
zijn d. rumen zoo regelmatig en grootsch, dat
zij a. die v. 't oude Rome herinneren; er is
daar een ruIne v. 134 M. lang en 70 M. breed,
waarvan d. 12 M. hooge muren uit lichtgele
zandsteenblokken bestaan, die zoo goed zijn
samengevoegd, dat d. naden moeilijk te vinden zijn. Even merkwaardig zijn d. gedenkteekenen in Peru, Quito en Bolivia, die v.
een hoogen trap v. ontwikkeling getuigen; bij
La Paz in Bolivia zijn muren, die uit steenblokken v. wel 100 kub. M. zijn gebouwd; op
't ell. Titicaca en bij Lima zijn ruinen v. Inca-tempels, die uit gehouwen steen pyramidaal
opgetrokken en met ontzaggelijke deksteenen
gesioten zijn, en waarvan d. deuren en vensters met fraai lijstwerk omgeven zijn; in
Peru zijn oude vestingen, kanalen en bruggen,
en over d. Andes loopt d. groote Inca-weg, die
v. Cusco naar Quito door tunnels en over via13
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ducten gaat en met forten en wijkplaatsen
verdedigd is.
AznerLing (FRIEDR.), verdienstelijk portretschilder, werd geb. te Weenen, 14 Apr. 1803.
ZiOne portretten muntten uit door levendigheid en gloed. Van zijn overige schilderijen
verwierven een „Motes in de woestijn" en
een „Judith" d. meesten roem. Hij overl. 15
Jan. 1887, en vermaakte zijne kunstschatten
a. Weenen, waar deze 't nieuwe raadhuis
versieren.
Amerling (KARL), geb. 18 Sept. 1807, te
Klatten in Bohemen, studeerde in d. geneesk.,
hield populaire voordrachten voor jonge handwerkslieden over scheikunde en technologie,
en stond v. 1848 t. 1868 als directeur a. 't
hoofd der Boheemsche school in d. Neustadt
Boek
te Praag. Hij schreef in 't Tsechisch:
der insecten" (1836); „d. Nijverheidsbode"
(1840-1846); „d. Voortbrengselen v. d. Boheemschen bodem" (1857) en „Scheikunde voor
landbouw en nijverheid" (1841-54).
Amerongen is een welvarend en lief gelegen dorp in d. prov. Utrecht a. d. straatweg
v. Utrecht n. Renen, dicht bij d. Rijn. Er zijn
2000 inw., veel tabaksteelt en een schoon
bosch.
Amersfoort is een welvarende stad in d.
prov. Utrecht, 22 K.M. ten 0. v. d. stad Utrecht,
a. d. voet v. een heuvel, in een aangenaam
oord, a. d. Eem, en a. 't kruispunt v. d. Oosterspoorw., Centraal-spoorw. en v. d. lijn, die
over Kesteren naar Nijmegen gaat. Zij telt
15 000 inw., en heeft vele kerken, waaronder
ook een voor d. Oude Klerezy der R. K., die
hier een seminarie heeft. Voorts is er veel
bokkingrookerij, een glasblazerij en fabrieken
v. diemet en bombazijn. Men heeft er wekelijks een markt van rogge en boekweit,.en er
is transito-handel op Duitschland; doch inzonderheid leveren d. tabaksplanterijen in d. omtrek der stad aanzienlijke voordeelen op. In
d. Gereformeerde kerk is een door Artus
Quellinus uit mariner gehouwen monument
voor Jakob v. Campen, d. beroemden bouwheer v. 't Paleis te Amsterdam. Behalve deze
bouwkundige zijn in deze stad geboren : Elias
v. Amersfoort, hoogl. in d. godgel. a. d. hoogeschool te Basel; Gualterus d. Bruin, hoogl.
te Utrecht; Johan d. Bidder, hoogl. in d.
rechten te Douai; Thomas Zaesius, hoogl. te
Leiden; Hendrik Zaesius, hoogl. te Leuven;
Paulus Buis, raadsheer v. prins Willem I;
J. v. Oldenbarneveld en d. eerste gouverneurgeneraal v. Oost-Indie : P. Both.
Amersfoort (JAKoR) werd in 1786 te Amsterdam geb. en studeerde te Leiden in d.
letteren en godgeleerdheid. Hij werd tot hoogl.
in 't Oostersch te Harderwijk benoemd, en in
1818 in plaats v. N. A. v. Hengel tot hoogl.
in d. godgel. te Franeker. Hij overl. 23 Oct.
1824 na een werkzaam leven. Vele zijner redevoeringen zijn gedrukr, in zijn laatsten tijd
vervaardigde hij een nauwkeurigen catalogus
der openbare bibliotheek te Franeker.
Amersfoort (JAK. PAUL.), geb. 4 Juli 1817
te Amsterdam, was d. zoon v. prof. Jak.
Amersfoort bovengemeld, studeerde in d. letteren en d; rechten te Leiden, en ontwikkelde
zich op zijn reizen door Duitschland, Zwitserland, Italia, Frankrijk, Brittanni6 en Belgie
tot een verdienstelijk schrijver, redenaar en.
landhuishoudkundige. Hij was in tweede huwelijk verbonden met d. beroemde componiste
HERMINA MARIA DIJK en verhief d. Badhoeve
(zoo noemde hij d. gronden door hem in 1854
in d. drooggemaakte Haarlemmermeer gekocht)
tot een model-boerderij, die door vele vreem-
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delingen bezocht en bewonderd werd, om d.
alzijdige verbeteringen v. 't landbouwbedrijf
en d. voortreffelijke landbouwwerktuigen. Hij
was v. 1863 t. 1874 burgemeester v. d. gemeente Haarlemmermeer en stichtte in die
betrekking groot nut door d. aanleg v. goede
grindwegen en d. verbetering der stoomgemalen v. d. polder. Voor d. droogmaking v. d.
Zuiderzee ijverde hij met woord en daad, o. a.
door 't vervaardigen v. een reliefkaart met d.
grondsoorten v. d. bodem v. d. Zuiderzee. Behalve vele artikelen in dagbladen en in d.
werken v. 't kon. instit. V. ingenieurs schreef
hij : „'t Haarlemmermeer, oorsprong, geschiedenis en droogmaking"; (1857) „Willem Bardes,
tooneelspel in vijf bedrijven" (1858), „Beschrijving der Badhoeve in Haarlemmermeer" (1863).
Hij overl. 1 Febr. 1885.
zijn geAmersfoortsche diamanten
rolde, doorschijnende kwartsteentjes, die men
op d. heide bij Amersfoort en ook wel bij
Lochem aantreft.
Amesius (GuiLIELmus), omstr. 1577 in Engeland of Schotland geb., verliet zijn vaderland
ten gevolge der tegenwerking, die hij daar
ondervond wegens zijn Puriteinsche gevoelens ; werd in Holland huisprediker v. Horatio
Vere, en vervolgens door d. Staten-Generaal
naar Dordrecht gezonden, om d. voorzitter
der Nationale Synode in 't behandelen der
twistzaken behulpzaam te zijn. Na vruchtelooze pogingen om hem 't hoogleeraarsambt,
in d. godgeleerdheid a. d. Leidsche hoogesch.
te bezorgen, werd hem op vijf-en-veertig-jarigen leeftijd d. leerstoel in d. godgeleerdheid
te Franeker aangeboden. Elf jaar later (1633)
vertrok hij naar Rotterdam, om 't onderwijs
in d. godgel. op zich te nemen a. een college,
door d. Engelschen daar voor hun landgenooten
gesticht; doch hij overl. reeds 1 Nov. v. dat
jaar, ten gevolge v. een schrik. AMESIUS was
een man v. grondige kennis en juist oordeel.
Zijn geheele leven ademde vroomheid en liefde
jegens d. naaste. Als theologant was hij
exegeet en dogmaticus doch vooral ethicus
en polemicus. Zijn schriften zijn meermalen
herdrukt, en sommige vertaald. d. Meest beroemde zijn: „Lectiones in Psalmos" (Amst.,
1658); „Explicatio utriusque Epistolae Div/
Petri Ap." (Amst. 1650); „Medulla Theologica"
(Amst., 1659); „De origine Sabbati et diei
Domini" (Amst., 1658); „De conscientia et jure.
Bellarminus enervatus" (Amst., 1628); ,Coronis
ad Collationem Hagiensem" (Amst., 1650).
Amethyst is een kwartsgesteente v. een
violet-kleur, die nu eens bleaker, dan eens
hooger is, of wel in 't bruine of groene overgaat. d. Amethyst wordt gevonden in rondo
porphyrsteenen, die hol zijn, en om hun gedaante Melo montis Carmel (meloenen v. d.
berg Carmel) genoemd worden. Er zijn Oostersche en Westersche. d. Oostersche worden
doorgaans voor d. baste gehouden; doch sommige v. d. Westersche, die men in Silezie
en Bohemen vindt, zijn bijna even schoon als
die uit Indie gebracht worden, en vrij hard
voor d. bewerking.
Amethyst (Amethysta coerulea, L.) is een
tot d. nat. fam. der Labiaten (Lipbloemigen)
en d. Diandria Monogynia behoorende kruidachtige, Oenjarige plant, met 6 a, 7 d.M. hooge,
v. boven vertakte, donkerblauwe stengels,
kleine, driespletige, getande, blauwgroene bladeren, en kleine hchtblauwe, tot schermpjes
vereenigde bloemen. Zij groeit op d. Altai in
Siberia 111'1 wild en bloeit in Juni en Jun.
Men vermenigvuldigt haar door 't zaad.
Anifioen, Zie Opium.
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geb. 29 Jan. 1717 in
Amherst
Kent, veroverde in 1760 met WOLFE d. Fransche
bezittingen in Canada, werd daarna opperbevelhebber V. 't Eng. leger in Amerika, later
gouverneur v. Guernsey, baron en pair en
stierf als veldmaarschalk, 3 Aug. 1797.
Amherst (WILLIAM PITT, earl of), neef
v. d. veldmaarschalk Amherst bovengemeld,
werd geb. 14 Jan. 1773. Hij werd in 1816 als
gezant naar China afgevaardigd, maar werd
te Peking niet toegelaten, omdat hij weigerde
zich a. d. voorgeschreven plichtplegingen te
onderwerpen, en kwam na veel wederwaardigheden in Britsch-Indio, dat hij v. 1823 t.
1828 als gouv.-generaal bestuurde. Hij voerde
in die betrekking een voorspoedigen oorlog
tegen 't rijk Birma in Achter-Indio, hechtte
d. prow. Assam a. d. Eng. 0.I.-Compagnie en
stichtte er in 1826 d. volkplanting a. d. linkeroever v. d. Saloen-riv.,. nabij d. kust, die
zijn naam draagt, een Britsch district met
300 000 bew. geworden is en een hoofdstad
heeft, die ook Amherst heet, een stapelplaats
o en China, met
V. d. handel tuss. Achter-Indi
20 000 inw.
Amiant, Zie Asbest.
Amici (GIOVANNI BATTISTA), geb. te Modena
in 1784, werd directeur v. 't observatorium te
Florence. Reeds in 't begin der 19e eeuw vervaardigde hij spiegeltelescopen • later een kijker
v. 3 d.M. diameter en ruim 6 M. lengte ; in 1812
toonde hij a. 't Italiaansch Instituut een
telescoop v. nieuwe samenstelling, met een
concaven spiegel en een in 't middelpunt
geopenden platten spiegel. In 1827 bracht
hij zijn horizontaal achromatisch microscoop
naar Parijs. d. Daarbij behoorende achromatische dubbellenzen hadden ieder een brandpuntsafstand v. 12 m.M.; boven 't objectief
was in d. buis een rechthoekig glazen prisma
aangebracht, waardoor d. stralen, die v. 't
voorwerp kwamen, onder een rechten hoek
werden teruggekaatst, zoodat d. buis, waaraan
d. oculairen werden geschroefd, een horizontale stelling had. Chevalier bracht zulke microscopen in d. handel onder d. naam v.
microscope d'Amici. In lateren tijd heeft Amici
't gestel zijner microscopen zeer vereenvoudigd en verbeterd, vooral door 't prisma niet
als vast bestanddeel in d. buis to brengen.
Verg. prof. Harting, „Het microscoop" (Utr.,
1850, 3 dln). Bijzondere vermelding verdient ook
zijn polarisatie-toestel tot 't waarnemen en
meten v. polarisatieverscliijnselen, beschreven
in gemeld werk, 3e deel, bl. 369 en afgebeeld
op pl. IX. f. 7. Amici heeft versch. sterrek.
en microsc. onderzoekingen in verhandelingen
bekend gemaakt. Hij overl. als hoogl. a. 't
museum v. nat. hist. to Florence, 10 Apr. 1863.
Amicis (EDMONDO DE), geb. 21 Oct. 1846 to
Oneglia, werd officier in 't Piemonteesche
leger, nam alzoo deel a. d. slag bij Custozza
(1866), a. d. inneming v. Rome (1871), die hij
in zijn book „Roma libera" (1872) beschreef.
Daarna verwierf hij ontslag uit d. dienst, bereisde Europa, en legde zijn reis-indrukken
neder in geschriften, die zeer boeiend zijn en
v. groote opmerkingsgave getuigen. Hij bezocht ook ons land in 1874 en d. vrucht v.
zijn verblijf was 't geschrift „l'Olanda", waarin
zeer waardeerend over ons yolk en onze
kunstschatten gesproken wordt.
Amide is een verbinding v. stikstof en
waterstof (N HO die in vele samengestelde
lichamen kan worden aangetoond, maar nog
Met in vrijen staat is afgezonderd. Zie verder
't art. ammonia.
Amiel (HENRI FREDERIC), geb. in 1822 to
(JEFFERY),
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Geneve, en na zeven jaar reizens tot wijsgeerig en letterk. onderzoek, hoogleeraar in d.
wijsbegeerte a. d. academie in zijn geboortestad, beroemd door zijn dichtwerken: „Grains
de mil" (1844) ; „Il Penseroso" (1858) en „La part
du rove" (1863) on door zijn geschrift: „Mouvement litteraire dans la Suisse romane" (1849).
Amiens is eon sterke plaats, d. hoofdstad
v. Picardie, on thans v. 't dep. der Somme,
welke rivier met drie armen door d. stad
loopt. Er zijn fraaie en wel aangelegde straten,
eon stork slot, door Hendrik IV gebouwd, en
eon hoofdkerk, waarin Lodewijk XIV gekroond
werd; doze kerk met eon toren van 130 M. is
eon indrukwekkend gewrocht v. Gothische
bouwk. Ook is er sedert 1750 eon academie
v. kunsten on wetenschappen. 't Getal der
inw. is 68 000, en d. kamelot-, tapijt-, zijde-,
wol- en leder-fabrieken maken er d. middelen
v. bestaan uit. Amiens is merkwaardig door d.
geb. v. Peter d. Kluizenaar, die d. eersten kruistocht predikte (1095), en door d. vrede, die er
tuss. Napoleon on Groot-Brittannie op 27 Mrt
1802 gesloten, doch reeds in 1803 verbroken
word. Op 27 Nov. 1870 versloegen d. Pruisen
onder MANTEUFFEL hier 't Noorderleger, ten
geyolge waarvan d. stad on citadel zich a. d.
Pruisen moest overgeven.
Amine is d. naam v. een uitgebreide groep
v. organische verbindingen v. d. typus ammoniak on ammoniakhydraat, alle met basische eigenschappen. Zie verder 't art. ammoniak.
Amiot (Pater), een Fransch jezuIet, to Toulon
in 1718 geb., hield zich lang als zendeling in
Peking op, on heeft door zijn zeldzame vlijt
en groote geleerdheid veel tot een betere
kennis v. China bijgedragen. Inzonderheid hebben wij a. hem nauwkeurige berichten omtr.
d. oudheden, d. gesch., taal on kunsten der
Chineezen to danken. d. Meeste zijner werken
bevinden zich in d. „Memoires concernant
l'histoire, les sciences et les arts des Chinois",
waarvan d. eerste 10 deelen grootendeels zijn
work zijn. Ook zijn d. , , Eloge d. Moukden",
door Guignes, on d. „Dictionaire TatareMantchou-Francois", door Langles uitgegeven,
door hem vervaardigd. Hij stierf to Peking
in 1794.
Amiot (JACQUES) of Amyot, bisschop v.
Auxerre in Frankrijk, gest. in 1593, 79 . jaar
oud, vertaalde Plutarchus on Diodorus Siculus
zoo voortreffelijk in 't Fransch, dat ze ook
thans nog op grooten prijs gesteld worden,
on d. beroemde Wyttenbach dikwerf met
vrucht Amyot's vertaling der moralia of zedekundige werken v. Plutarchus geraadpleegd
heeft. Men vindt bij Bayle en in d. „Encyclopedia moderne" uitvoerige berichten nopens
hem. d. Meeste zijner overzettingen zijn ook
in 't Nederl. vertaald.
Amira (KARL v.) geb. 8 Mrt 1848 to Aschaffenburg, studeerde to Munchen en word in 1875
hoogl. a. d. universiteit to Freiburg in 't Germaansche recht, kerkrecht, volkenrecht on d.
rechtsgel. encyclopedie. Hij schreef: „Das AltNorwegische Vollstreckungsverfahren" (1874);
„Erbenfolge und Verwantschaftsgliederung
nach altniederd. Rechten" (1876) on ,Zweck und
Mittel der German. Rechtsgeschichte" (1876).
Amman (JOHAN CONRAD), geb. in 1669 to
Schafhausen, praktiseerde als geneesheer to
Amsterdam. Hij heeft zich ook als onderwijzer v. doofstommen beroemd gemaakt on
leerde hen spreken. Hij schreef hierover een
brochure „Surdus loquens, sou methodus, qua
qui surdus natus est, loqui discere possit"
(Amst. 1692), die hij in 1697 in 't Nederl. over-
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gezet heeft onder d. titel: ,,Surdus 'opens",
of d. doove sprekende, d. i. Wiskundige Beschrijvinge op wat wyse men doof-geborene
sal konnen leeren spreken." Dit geschrift
werd door hem opgedragen a. Pieter Koolaert,
koopman to Haarlem, „wiens eenige dochter
hij op d. hier beschreven wyse had leeren
spreken." Dit werkje werd in 't Engelsch
overgebracht, later op nieuw in 't Lat. uitgeg.
(Amst., 1700, 1702, 1708. Leiden 1727, 1740) en
ook in 't Duitsch to Breslau in 1747. Zie Adelung, „Fortz. U. Erganzungen zu JOchers allg.
Gelehrten-Lexicon" (Leipzig, 1784). AMMAN
heeft ook Coelius Aurelianus uitgeg. (te Amst.
1709, 1722, 1755; to VenetiO nagedrukt in 1757).
Zijn overige schriften zijn bij Adelung vermeld. Hij overl. to Warmond in 1724.
Ammanati (BARTOLOMEO), beeldhouwer on
bouwmeester, in 1511 to Florence gab., was
leerling v. Baccio Bandinelli on v. Sansovino.
Zijn eerste werkstukken zijn to Pisa. Paus
Julius III droeg hem 't vervaardigen v. 't
beeldhouwwerk voor 't Kapitool op. In 1557
ondernam hij op last v. Cosmo d. Medicis d.
herstelling der bruggen over d. Arno, die door
een overstrooming vernield waren. d. Schoonste daarvan, d. brug der Drievuldigheid, is
geheel naar zijn ontwerp uitgevoerd. Te Rome
bouwde hij 't paleis Prucellaii ook voltooide
hij d. bouw v. 't paleis Pitt, door Brunelleschi aangevangen. Ammanati was gehuwd
met d. dichteres Laura Battiferri, wier gedichten in 1560 onder d. titel V. „Opere Toscane" uitgegeven zijn. Van zijn hand bestaat
een werk, getiteld „la Citta" met plannen v.
allerlei gebouwen. Hij overl. in 1589.
Animergau is een landstreek in OpperBeieren, bangs d. riv. d. Ammer gelegen welks
bewoners veal heiligenbeelden, sieraden en
speelgoed uit ivoor en hout vervaardigen, on
in 't dorp Ober - Ammergau op bepaalde tijden
gedurende twaalf zomer-zondagen zoogen. passions-spelen, voorstellingen v. d. lijdensgeschiedenis v. Jezus, geven.
of
Ammerzode, Amerzode, Amerode
Anielroy is een kasteel in d. Bommelerwaard, niet ver v. d. Maas, schuin tegenover
't fort Crevecoeur, en een der statigste overblijfselen v. oude bouwkunst in Gelderland.
Er bestaat een Lat. brief, waaruit blijkt, dat
d. vicarije of capelrije op 't huffs to Axnersoije
in Aug. 1441 is gesticht door Johan v. Brookhuisen. Daze Johan v. Broekhuisen was een
schrik der Bosschenaars, die zich bitter over
menigerhande quellagien en schade Mere borghery
door den Heer van Geesteren aengedaen, beklaagden. Ammerode werd in 1386 door Willem, hertog v. Gelder, belegerd, wig Arend,
heer v. Hoemen en Midlar, door zijn huwelijk
met d. erfdochter v. Arnold v. Herlar, heer
v. Ammerzode, in d. oorlog tuss. zijn leenheer
en Johanna v. Brabant d. zijde der laatste
had verkozen. Toen Johan v. Broekhuisen,
erfhofmeester v. Gelre, in d. slag v. s. Hubert,
op 3 Nov. 1444, tuss. hertog Arnold v. Gelre
en hertog Gerard v. d. Berg geleverd, gevangen was genomen, toog in 1445 Jakob Ottensz.
voor Ammerzode en nam het in, doch 't werd
spoedig door Johan v. Culenborch hemomen.
Een brand op 13 Febr. 1590 vernielde Ammerzode „zoo datter van timmeragie geen splinter
is overgebleven." Aileen een rondo toren a. d.
N.-0.-zijde, met een klein gedeelte v. 't vierkante hoofdgebouw en d. buitengevel eener
poort, die nog 't jaartal 1564 draagt, bleven
gespaard, en een groot deel v. 't archief on
d. familie-papieren v. 't huffs Lockhorst werden een proof der vlamnaen.
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't Slot behoorde in d. 13e eeuw a. d. heeren
v. Herlar. In 1354 vial Ammerzode a. Johan
v. Herlar, heer v. Ameide, ten deel, die het
zijn jongsten broader, Arnold of Arend v.
Herlar, in leen gat Arnolds eenige dochter
huwde met Arend, heer v. Hoemen en Midlar,
die in 1384 als heer v. Ammerzode voorkomt.
In 1405 werd d. heerlijkheid bij ruling a. Jan
Steck, heer v. Beeck overgedragen, die haar
in 1412 tegen betaling eener geldsorn a. d. Hertog v. Gelre opdroeg. Hertog Reinoud schonk
Ammerzode a. zijn onwettigen zoon Willem,
heer v. WachtendOnk, the in 1416 door keizer
Sigismund gelegitimeerd werd. In 1430 kwam
Ammerzode door huwelijk a. Otto, zoon v.
Johan v. Arkel. Daze stied in 1505, on werd
opgevolgd door zijn zoon Johan, die in 1512
kinderloos overleed. Sedert bleef d. heerlijkheld web in d. familie Arkel, maar zij ging
herhaaldelijk in zijlinien over, zoodat zij in
't midden der 19e eeuw in 't bezit was v.
baron v. Woelmond, heer v. Ammerzode, Well
on Wordragen. Zie verder dr. G. D. J. Schotels bericht in J. A. Nijhoff's „Bijdragen voor
Vaderl. Gesch. en Oudheidk.', dl. IV, st. II,
blz. 123-157.
Ammianus Marcellinus was een geschiedschrijver, to AntiochiO in d. 4e eeuw na
Chr. gab. Hij schreef een werk in 31 boeken,
waarvan alleen d. laatste 18 nog zijn overgebleven, die d. gesch. der Romein.sche Cesars
v. Nerva t. Valens bevatten. Men kan dit werk
als een vervolg op dat v. Tacitus on Suetonius beschouwen, on 't is in vele opzichten
leerrijk. Zijn stijl is niet vloeiend maar zuiver
on krachtig. Zijn berichten getuigen v. groote
opmerkingsgave on histor. trouw. Zijn oordeel is steeds gematigd. Er bestaat daarvan
een uitgaaf v. Gronovius v. 1693, een nieuwere
v. Ernest v. 1773 on een nog jongere v.
J. A. Wagner en C. G. A. Erfurdt, to Leipzig
in 1808.
Ammon was eon Godheid der Egyptenaren,
die door d. Grieken met Zeus werd vergeleken. Daarom vertolkten zij d. naam v. Thebe
„Ammonstad" (No-Ammon in 't Oude Testament) met Diospolis. Ammon is eigenlijk d.
God v. Thebe, hoewel heiligdommen, a. hem
gewijd, ook in Mero6, Nubi6 on Lybig voorkomen. Meermalen wordt hij voorgesteld in
menschelijke gedaante, doch met ramshoornen.
Twaalf dagreizen ten W. v. Memphis, was d.
Ammons - case, waar to midden v. palmbosschen een beroerado tempel a. Ammon gewijd was.
Ammon (CHRISTOPH FRIEDRICH VON) werd
16 Jan. 1766 to Baireuth gab., studeerde to
Erlangen, werd daar in 1789 hoogl. in d. wijsbegeerte, in 1792 hoogl. in d. godgel. en academie-prediker. In 1794 werd hij hoogl. en
consistoriaalraad to Gottingen, in 1804 hoogl.
on super-intendent to Erlangen en in 1813
opperhofmeester, opperconsistoriaal-assessor
en geheim-kerkeraad to Dresden. Ammon had
groote verdiensten als kanselredenaar; als godgeleerde behoorde hij tot d. rationeele supranaturalisten. Hij gal v. zijn kennis der classieke talon, v. versch. Oostersche en nieuwere
talon bewijzen in zijn tairijke geschriften,
waaronder: „Anleitung zur Kanzelberedsamkeit" (3e dr., Nikrnberg, 1826); „Geschichte der
Homeletik" (Gottingen, 1840); „Handbuch der
Christlichen . Sittenlehre" (Leipzig, 1823-1829,
3 Bde)- „Summa Theologiae Christianae" (Ed.
nova Lips., 1833)- Die Fortbildung der Christenthums zur Weltreligion" (Leipzig, 1833). In
zijn „Summa" geeft hij in d. 3en en 4en dr. blijk
v. steeds wankelende gevoelens, maar in zijn
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Fortbildung" handhaaft hij 't goed recht v.
; t vrije onderzoek en maakt hij een schrander
gebruik v. d. wetenschappelijke critiek v. zijn
tijd. Ammon stierf 23 Mei 1850.
Ammon

(FRIEDRICH WILHELM PHILIPP VON),

oudste zoon v. Christ. Friedr., 7 Febr. 1791 te
Erlangen geb., sedert 1821 hoogl. in d. godgel.
te Erlangen, heeft zich als kanselredenaar en
door vele aesthetische geschriften beroemd
gemaakt, bijv. „Andachtbuch fur Christen
Evangel. Sinnes" (Bamberg, 1821); „Geller von
Kaisersborg's Leben" (Erlangen, 1826); „Rudolph's und Ida's Briefe fiber die Unterscheidungslehren der Protestantischen and Kathol.
Kirche" (Dresden, 1827); „Denkmal der dritten
Sacularfeier der Uebergabe der Augsbilrger
Confession" (Erlangen, 1831). Hij overl. 19
Sept. 1855.
Ammon (FRIEDRICH AUGUST VON), broeder
v. d. laatstgenoemde, Kon. Saks. lijfarts, geb. te
Gottingen in 1799, studeerde te Leipzig en te
GOttingen, deed een wetenschappelijke refs en
vestigde zich in 1823 te Dresden, waar hij
zich door zijn medewerking a. vele inrichtingen v. liefdadigheid en door zijn streven om
nuttige uitvindingen in d. genees- en heelkunde in praktijk te brengen, zeer verdienstelijk gemaakt heeft. In 1829 werd hij tot hoogl.
benoemd en hij overl. 18 Mei 1861. Hij heeft
vele zeer geschatte werken uitgegeven, o. a.
„Die ersten Mutterpflichten u. die erste Kinderpflege" (24e Aufl., Leipz., 1882); „De genesi
et usu maculae luteae" (Weim., 1830); De
physiologic tenotomiae" (Dresd. 1837); „Klinische Darstellungen der Krankheiten und
Bildungsfehler des menschl. Auges" (3 Th.,
Berl., 1838-1841); „Die Behandlung des Schielens durch den Muskelschnitt." (Berl.,1840); „Die
angeborenen chirurgischen Krankheiten des
Menschen in Abbildungen'' (Berl., 1839-1842);
„Brunnen diatetik" (7e dr. 1880). Daarenboven
gaf hij een tijdschrift voor Ophthalmologie",
(5 Bde, Dresd. u. Heidelb. 1830-36); een „Monatschrift fur Medicin, Augenheilkunde und
Chirurgie" (3 Bde, Leipz. 1838-1840).
Ammonia, Ammoniak. Er zijn ver
bindingen V. d. stikstof met d. waterstof, die
een reeks vormen met zeer belangrijke eigenschappen. Deze verbindingen zijn 't amide, d.
ammoniak en 't ammonium, waarvan d. ammoniak alleen uit hare verbindingen met
andere stollen is kunnen worden afgezonderd.
Ammoniak ontstaat, ofschoon slechts in geringe hoeveelheden, ten koste der stikstof v.
d. dampkring, door vereeniging met waterstof,
altijd daar, waar bij oxydatie v. onbewerktuigde of bewerktuigde lichamen, water in d.
lucht ontbonden wordt; overigens wordt zij
in ruime mate gevormd bij d. verrotting v.
stikstof bevattende, bewerktuigde lichamen,
en ook als zulke stoffen a. een droge overhaling worden onderworpen. Men kan d. ammoniak zuiver verkrijgen door een mengsel
v. 1 deel tot poeder gebracht ammoniak-zout
(salammoniak), met 2 deelen fijn gewreven
ongebluschte kalk in een retort met leidingsbuis matig to verwarmen, en 't daarbij ontstaande gas over stukjes potasch-hydraat,
boven kwikzilver op to vangen. Bij deze bowerking verkrijgt men een kleurloos gas, dat een
zeer prikkelenden geur on loogachtigen smaak
heeft, d. oogen sterk doet tranen on 't leven
v. dieren on d. vlam v. verbrandende lichamen
uitdooft. 't Oefent op plantenkleuren een duidela alkalische reactie uit; als men 't door
een fijne opening in zuurstofgas laat uitstroomen, kan 't worden ontstoken, en 't brandt
dan met een kleine gale vlam. Het ammo-
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niak-gas behoort tot d. onbestendige of samendrukbare gassen ; reeds bij — 40° C. of bij 10 0
112 atmosfeer gaat het metndrukigv.6
tot een drupvormige vloeistof over, die kleurloos en zeer beweeglijk is, 't licht sterker
breekt dan water en een s. gew. heeft v. 0,76.
't S. gew. v. ammoniak in gasvormigen toestand is 0,5912. In dien toestand wordt 't gretig
door water, zelfs beneden 't vriespunt, dus
als ijs of sneeuw, opgenomen. 't Ammoniakgas werd 't eerst door Priestley afgezonderd
en beschreven (zie „Proeven en waarnemingen
op versch. soorten v. lucht", door J. Priestley,
Amsterdam, 1781), en door Scheele ontbonden
tot stikstof en waterstof; 't bestaat uit 1 aequivalent stikstof en 3 aequivalent waterstof.
Als dit gas met eenig gasvormig zuur, bijv.
koolzuur, azijnzuur, chloor-waterstofzuur, in
aanraking komt, gaat 't daarmede terstond
een verbinding aan in d. vorm v. een witten
novel; deze eigenschap is een belangrijk kenmerk voor d. ontdekking v. vrije ammoniak,
omdat een geringe hoeveelheid, die zelfs door
d. reuk niet waarneembaar is, terstond herkend wordt, als men een glazers staafje, met
een of ander zuur bijv. met chloor-waterstofzuur bevochtigd, in d. nabijheid brengt v. d.
stof, waaruit men vermoedt, dat ammoniak-gas
ontwikkelt, omdat dan dadelijk d. aangeduide
witte navel zichtbaar wordt. Ammoniak is
een zwakke zoutbasis, met electro-negatieve
stoffen zouten vormende, die met water in
aanraking komende, terstond overgaan tot
ammoniumoxyde-zouten. 't Ammonium is bijna
even belangrijk als d. ammoniak, omdat 't
zeer veel heeft bijgedragen tot C. kennis v.
deze stof on hare zouten. 't Is een samengesteld lichaam, dat ontstaat als ammoniak in
aanraking komt met water, met waterhoudende zuurstof-zuren of met eenig waterstofzuur; hierbij vereenigt zich d. waterstof met
d. ammoniak tot ammonium, dat zich dan
met d. zuurstof of met d. zoutvormer (bijv.
chloor) verbindt. Doze theoretische beschouwing zou slechts waarschijnlijk zijn, indien
niet 't ammonium in verbinding met kwik
to brengen was, 't goon a. Berzelius gelukte,
die met behulp v. een galvanisch-electrischen
toestel een ammonium-amalgama verkreeg.
Men heeft 't sedert die ontdekking nog niet
verder kunnen brengen, dan alleen om 't
ammonium in verbinding met kwik to verkrijgen; 't is nog niet gelukt die samengestelde stof uit 't amalgama of to zonderen,
want zoodra dit a. d. working v. d. electrischen
stroom onttrokken wordt, gaat 't over tot
waterstof en ammoniak. Ammonium bestaat
uit 1 aequiv. stikstof on 4 aequiv. waterstof.
Als ammoniak-gas met water in aanraking
kora; vereenigt 't zich er mode onder warmteontwikkeling on worming v. ammonium-oxydehydraat. Dit hydraat is vloeibaar, heeft een
s. gew. v. 0,872 on bestaat nit 1 aequiv. ammoniumoxyde on 3 aequiv. water. 't Wordt
onder alle gassen, behalve onder ammoniakgas, zoo ontbonden, dat een gedeelte zijner
bestanddeelen als ammoniak-gas ontwijkt on
dan een oplossing v. ammonium-oxyde-hydraat
in water overblijft; daarom heeft 't hydraat
altijd d. geur v. vrije ammoniak. Zulk een
oplossing ontstaat ook als men ammoniak-gas
zoo lang door good afgekoeld water doet
stroomen, als er nog gas opgenomen wordt;
zij vormt claft een vloeistof v. 0,912 s. gew.,
die in d. scheik. een onontbeerlijk hulpmiddel
bij vele onderzoekingen uitmaakt. 't Is dan
een kleurloos vocht, dat in hooge mate d.
prikkelenden geur v. d. ammoniak, een scher-
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pen en brandenden loogsmaak heeft, en op
d. huid ontstekingsverschijnselen en blaren
doet ontstaan; a. d. open lucht blootgesteld,
trekt 't gedeeltelijk koolzuur aan en wordt 't
gedeeltelijk ontleed. Deze oplossing noemt
men wel vloeibare ammoniak (ammonia li"quida), bijtende ammoniak, salmiakgeest of
vliegenden geest. d. Vloeibare ammoniak
wordt in d. geneesk. zoowel uit- als inwendig
aangewend. d. Vroegere benamingen v. d.
ammoniak waren : mercurius of spiritus animalis, spiritus urinae, salis urinae, salis lotii,
spiritus volatilis salis armoniaci, alcali volatile salis ammoniaci. (Verg. voor dit art. en
voor ammoniak-zout: „Traite de chimie organique" par J. Liebig; ,,Lehrbuch der Chemie"
von J. J. Berzelius ; „Cours elOment. de chimie"
par V. Regnault).
Ammoniak-gom (Gummi-resina ammoniacum) is d. naam v. twee versch. gomharsen:
v. een Ferula-soort en v. Dorema Armeniacum, Don. d. Eerste is 't ammoniacum v.
Hippocrates, Dioscorides en Plinius; d. laatste
is d. ammoniak-gom v. d. tegenw. handel.
Deze is 't melksap, dat uit d. in Perzie groeiende, schermdragende plant vloeit en uitgedroogd
in twee vormen, als korrels en als stukken,
in d. handel gebracht wordt. Ammoniak-gom
in korrels komt voor in losse, meer of min
kogelvormige korrels, die soms een onregelmatige gedaante en d. grootte hebben v. een
kleine erwt of tot een noot toe. Uitwendig
zijn zij geel of bruinachtig geel, met een wasachtigen glans, inwendig melkachtig wit; bij
d. gewonen warmtegraad zijn zij hard en bros,
maar zij worden reeds door d. warmte der
hand week en taai. Ammoniak-gom in stukken
komt in d. handel als groote, ongelijke, hoekige koeken of brooders, die uit a. elk. klevende
korrels bestaan en daarvan d. uiterlijke kenmerken bezitten, maar gewoonlijk uitwendig
donkerder v. kleur en met onzuiverheden,
meestal plantendeelen, vermengd zijn. Beide
soorten hebben een flauwen, onaangenamen
eigendommelijken geur, die vooral bij verwarming duidelijk wordt; d. smaak is bitter, walgelijk en scherp. Ammoniak-gom bestaat, volgens Braconnot, uit 70 d. hays, 18,4 d. gom,
4,4 d. naar plantenlijm gelijkende stof, en 7,2
d. water en aetherische olio; hieruit blijkt
waarom zij slechts voor een klein deel in
water, daarentegen grootendeels in wijngeest
oplosbaar is. Deze gomhars wordt in d. geneesk. hoofdzakelijk inwendig toegediend bij
slepende aandoeningen der longen, die geen
ontstekingachtig karakter hebben; uitwendig
wordt zij als plaatselijk oplossend middel in
d. pleistervorm aangewend. d. Naam werd
eertijds verondersteld afkomstig te zijn v.
Jupiter Ammon, maar 't is meer waarschijnlijk dat die ontstond door verbastering v.
armeniacum.
Ammoniakzout (Salammoniak) wordt in
d. natuur bij sommige vulkanen aangetroffen,
en werd vroeger voornamelijk uit Egypte verkregen, waar men 't uit roet v. kameelmest
afzonderde, tot dat men to Edinburg (1756),
Brunswijk (1759) en Parijs (1770) fabrieken
daarvoor oprichtte; tegenwoordig wordt het
in bijna alle landen v. Europa bereid uit bijproducten, die verkregen worden bij droge
overhaling v. beenderen en andere dierlijke
stollen en in lichtgas-fabrieken. Deze stollen
bevatten een onzuiver koolzuur-ammoniakzout, dat of terstond met chloor-waterstofzuur
ontbonden en vereenigd, of eerst tot een zwavelzuur-zout veranderd wordt, door d. oplossing met ijzervitriool of met aluin to ver-
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mengen; waarbij 't zwavelzuur zich met d.
ammoniak vereenigt en 't ijzer-oxyde of d.
aluin-aarde nederslaat. d. Doorgezijgde oplossing wordt tot kristalschieting uitgedampt,
d. gekristalliseerde zwavelzure ammoniak met
keukenzout (chloorsodium) vermengd en dit
in flesschen v. aardewerk in ovens verhit,
waardoor d. salammoniak in 't bovenste deel
der flesch sublimeert, en er glauberzout (zwavelzure soda) op d. bodem blijft. d. Aldus
verkregen salammoniak komt in d. handel in
koeken, die a. d. eene zijde bolvormig, half
doorschijnend en op d. breuk kristalvormig
zijn. Somtijds lost men d. zwavelzure ammoniak met keukenzout in water op, en dampt
dan d. oplossing tot kristalschieting uit, waarna
eerst d. salammoniak, vervolgens 't glauberzout aanschiet. 't Alzoo gekristalliseerde ammoniakzout stampt en droogt men in broodsuiker-vormen, waardoor 't aanhangende vocht
slechts gedeeltelijk afloopt en 't zout altijd
nog een geringe hoeveelheid glauberzout bevat. Salammoniak heeft een scherpen, prikkelenden smaak, is in 2,72 deelen koud en in
gelijke deelen kokend water, ook in wijngeest,
eenigszins oplosbaar; bij 't oplossen in koud
water ontstaat een aanmerkelijke daling v.
d. warmtegraad in d. vloeistof. Dit zout schiet
gewoonlijk uit d. waterige oplossing in pluimvormige kristallen aan, die uit kleine, a. elk.
liggende octaeders bestaan; 't is a. d. lucht
onveranderlijk en kan reeds bij een matig verhoogde temperatuur zonder ontleding vervluchtigen, waarna d. dampen, bij bekoeling
in een ruim vat, als een los kristalvormig
poeder, salammoniak-bloemen, kunnen worden
verzameld. d. Salammoniak wordt in d. geneesk. veelvuldig aangewend, in d. scheik.
werkplaatsen ter bereiding v. vloeibare ammoniak gebezigd, en overigens bij 't soldeeren,
vertinnen en in d. ververij gebruikt. Zuivere
salammoniak bestaat uit 1 aequiv. stikstof, 4
aequiv. waterstof en 1 aequiv. chloor, waarom
d. scheik. 't chloor-ammonium noemt; eertijds
heette 't zoutzure of chloor-waterstofzure ammoniak ; in d. handel spreekt men v. ammoniakzout of salmiak.
Ammonieten of ammonshoorn zijn d.
versteende overblijfselen v. een geslacht v.
weekdieren, tot d. orde d9r Cephalopoden behoorende. Aan hen verwant is d. thans levende
parelboot of nautilus. d. Horen ontstaat doordat 't dier bij zijn groei telkens een nieuwe,
grootere kamer vormt, en d. oudere, kleinere
onbewoond laat. Zij worden voornamelijk in
d. muschelkalk zeer opeengehoopt gevonden
en onder omstandigheden, die 't waarschijnlijk makers, dat d. dieren, waarvan zij afkomstig zijn, bij voorkeur d. diepte der zee gezocht
hebben. Zij komen in allerlei grootte, tot die
v. 1 1/2 M. middellijn in d. versteening-houdende lagen der secondaire formatitin voor,
v. d. leigroep tot 't krijt. Deze dieren schijnen
over d. geheele aarde verspreid geleefd te
hebben. Men vindt in lagen v. denzelfden of
oogenschijnlijk denzelfden ouderdom, dezelfde
geslachten en somwijlen dezelfde soorten, niet
alleen door geheel Europa, maar ook in Amerika. Dr. Gerard vond in 't Himalaya-geb., ter
hoogte v. 5000 M. boven d. zee, een soort v.
Ammonieten, die volkomen overeenstemt met
die v. d. lias-kalksteen te Lyme Regis in
Engeland. Meer dan 300 soorten zijn thans
beschreven en afgebeeld. Verg. W. de Haan,
„Monographia Ammoniteorum et Goniatitorum" (Lugd. Bat., 1825); Buch „Veber die
Ammonieten" (Berl. 1832).
Ammonieten heetten d. woestijnbewoners
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ten N.-O. v. Palestina, wier hoofdplaats Rabbah
was, dat later Philadelphia heette en tegenwoordig Amman. Zij leefden in voortdurenden
krijg met de Israelieten, werden door David,
Uzia en Jotham overwonnen, doch verbreidden
zich na d. ondergang v. 't rijk Isra81, in 720
v. Chr., in d. ten 0. v. d. Jordaan gelegen
Joodsche landstreken en bleven ook a. 't rijk
Juda tot d. ondergang daarvan (in 588 v. Chr.)
vijandig. In 582 v. Chr. werden zij door d.
Babyloniers ten onder gebracht. Tot in 't einde
der 3e eeuw wordt bij Joodsche en Grieksche
geschiedschrijvers v. d. Ammonieten gewag
gemaakt; daarna verdwijnen zij v. 't tooneel
der geschiedenis. d. Godheid, die zij aanbaden,
heette Milcom of Malcam en schijnt met d.
Molochdienst samen te hangers.
Ammonium, Zie Ammonia.
Ammonius. Drie beroemde wijsgeeren
hebben dezen naam gedragen. AMMONIIIS
ALEXANDRINUS leefde in d. le eeuw n. Chr.,
behoorde tot d. peripatetische school en leerde
te Athene. Plutarchus was zijn leerling en
haalt menigmaal uitspraken van hem aan.
Hij stelde tot voorwaarde aller wijsbegeerte
't onderzoek, d. bewondering en d. twijfel, en
poogde d. philosophie v. Aristoteles met die
V. Plato in overeenstemming te brengen.
AMMONIUS SACCUS (Zie AlexandrUnsche school)
leefde in 't laatst v. d. 2e eeuw n. Chr., en
was een man v. lage afkomst; hij verzaakte
't Christendom om zich onbelemmerd a. d.
heidensche wijsbegeerte over to geven. Men
kan hem als d. grondlegger der Alexandrijnsche school beschouwen. Hij poogde niet
alleen Plato en Aristoles met elk. in overeenstemming te brengen, maar hij vereenigde
met d. wijsgeerige stelsels dezer mannen, zoo
als hij die begreep, d. leerstellingen v. Pythagoras, en die der Oostersche wijsbegeerte; en
hij verkreeg daardoor dat zonderlinge samenstel, waarvan zijn aanhangers, die 't intusschen door nieuwe inmengsels uitbreidden,
zich verbeeldden dat het machtig genoeg was,
om a. 't zich snel verbreidend Christendom 't
hoofd te bieden en dit ten onder te brengen.
Hij . gaf zijn onderwijs, onder voorwaarde v.
geheimhouding, a. een klein getal uitverkoren
leerlingen, die hem met geestdrift voreerden,
en hem d. bijnaam v. Owdidetro; d. i. door
God onderwezene, gaven. Zijn voorn. leerlingen waren : Longinus, Erennius, Origenes en
Plotinus. Dezen hebben zich echter niet gehouden a. d. verplichting om 's meesters leerstellingen geheim te houden. AmmoNius, d. zoon
V. HERMIAS, leefde omstr. 't einde V. d. 5e
eeuw en was geb. te Alexandri8. Hij was een
leerling v. Proclus, en behoorde tot d. nieuwPlatonische wijsgeeren. Hij heeft zich vooral
met 't verklaren v. d. schriften v. Aristoteles
bezig gehouden. In 1503 is to Veneti8 't grootste
deel zijner schriften uitgegeven.
Ammonius, bijgen. Lithotomus (steensnijder), was volg. Celsus to Alexandrie geb. en
d. eerste, die d. steenen, welke bij d. blaassnede te groot waren om door d. gemaakte
opening weggenomen te worden, met een
daartoe uitgevonden werktuig leerde breken
en d. stukken verwijderen. 't Is onbekend,
wanneer hij leefde.
Ammonshorens Zie Ammonieten.
Ammons-oase of Sioeah is een vruchtbare plek in d. woestijn ten W. v. Egypte,
door 5500 Berbers bewoond, die a. Egypte zijn
onderworpen, en in 't overvloedig gras en d.
dadelboomen middelen v. bestaan vinden. d.
Oase ligt 50 M. beneden d. zeespiegel, was
eertijds een zeebodem en heeft veel zout,

AMM.

bronnen, maar ook zoetwaterwellen, waaronder d. Ain-el-Hamman (zonnebron) een gestadige warmte v. 29 0 C. bezit. d. Eng. reiziger
HAMILTON ontdekte er d. overblijfselen v. d.
eens alom vermaarden Ammons-tempel (zie
Ammon) met merkwaardig beeldhouwwerk
en hieroglyphische inschriften.
Amnesie is zwakte v. 't herinneringsvermogen; deze is tweeledig: ongeschiktheid om
ontvangen indrukken vast te houden en te
verwerken, zooals die bij achterlijke kinderen
en tijdelijk bij lijders in ijlende koorts voorkomt, of ook onmacht om vroeger verkregen
voorstellingen zich naar willekeur weder voor
den geest te roepen, zooals dit vaak bij oude
lieden voorkomt. d. Belemmering v. 't herinneringsvermogen bepaalt zich hier soms tot
d. voorstellingen v. lateren leeftijd, terwiji
herinneringen uit d. jeugd vaardig en trouw
worden verlevendigd.
Amnestie (v. 't Gr. Iricivii:,-tEra, 't vergeten
v. bedreven onrecht), wordt in twee beteekenissen gebruikt: le is 't d. wederzijdsche belofte v. twee of meer mogendheden, die vrede
met elk. sluiten, om al, wat d. een tegen d.
ander gedurende d. oorlog ondernomen, en
waardoor zij elk. schade hebben toegebracht,
to vergeten. Amnestie bij d. vrede staat dus
tegenover represailles in d. oorlog; en 2e beteekent 't d. kwijtschelding a. burgers of onderdanen v. straiten, wegens oproerigheid of
verzet tegen wettige machten. Deze kan algemeen zijn of bepaalde personen of cathegorien
uitsluiten; zij kan ook voorwaardelijk zijn,
d. i. zekere gedragingen of beloften a. d.
kwijtschelding verbinden. Bij d. Grieken komt
d. eerste amnestie voor in 't jaar 403 na d.
val der 30 tirannen; d. bevrijder Thrasybulus
dreef toen door, dat niemand om vroegere
staatk. vergrijpen zou vervolgd worden; bij d.
Romeinen na d. slag bij Munda (45 v. C.),
toen Caesar vergiffenis afkondigde voor allen,
die tegen hem gestreden hadden.
Amnion of lamsvlies is d. naam v. 't binnenste vlies, dat d. dierlijke vrucht 't naast
omsluit. 't Bevat een eigenaardig vocht (liquor
amnii), 't vruchtwater, waarin d. vrucht als
't ware drijft.
An2oebaeIsche verzen zijn regels, die
uit vijf lettergrepen bestaan: twee met nadruk, twee zonder nadruk en een met nadruk
(— — — —), bijv. „Voorwaarts is ons doel."
Amoeben zijn uiterst kleine, zeer eenvoudig bewerktuigde dieren, die op d. waterbodem of onder mos leven. Zij behooren
tot d. wortelpootigen (rhizopoda) en vertoonen
zich als klompjes dierlijk slijm (protoplasma),
waarin korreltjes zijn, die gestadig bewegen.
d. Vermenigvuldiging geschiedt door verdeeling.
An2oe-darja, Zie Oxus.
Amoer (d.) is een groote rivier in N.-0.Azle, die op 't JablonnoI-geb. nit de vereeniging v. d. Argoen en d. Sjilka ontstaat, met
een grooten Zuidelijken boog Oostwaarts
stroomt, gedeeltelijk d. grensscheiding tuss.
't Russische en Chineesche rijk vormt en op
53, N. B. bij d. zeevesting Nicolajewsk in d.
Amoer-liman vloeit, een zeeboezem, die door
't eil. Sachalin v. d. Grooten oceaan gescheiden wordt. d. Amoer is over een lengte v.
3000 K.M. bevaarbaar, heeft belangrijke takken,
o. a. rechts d. Dsjongari en d. Oessoeri, en bespoelt 't Russ. Amoergebied, dat 13 000 vk. geog.
mijl groot en zeer vruchtbaar is, maar nog
slechts door 18 000 menschen bewoond wordt.
Sedert d. Krim-oorlog (1855) besteedt d. Russ.
regeering veel zorg a. dit gebied en a. 't openen
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v. d. rijke hulpbronnen, waarbij ook goud- en
steenkoolmijnen zijn.
Amoerang is een afdeeling v. d. residentie
Menado in 't Z. v. d. Minehassa op 't eil. Celebes. Er wonen 30 000 menschen en er is een
hoofdplaats en een baai, die ook Amoerang
heeten.
Amok is een vorm v. waanzin, die onder
d. Maleiers voorkomt, en zich uit door 't in
razernij voortrennen met een lans of dolk
(kris), om alle in d. weg komende personen
to doorsteken. d. Oorzaak v. 't amokmaken
is veelal 't amfioenschuiven (opium-rooken),
d. aanleiding wraakzucht. Ook wordt amok
gemaakt door personen, die sterven willen
en toch geen zelfmoord willen plegen.
Amomum (L.) is een plantengesl. v. d.
fam. der Zingiberaceen en dus verwant a. d.
gember- en galanga-wortel. Dit gesl. onderscheidt zich door meerjarige, bladdragende
uitspruitsels met gespleten bladscheden, door
specerijachtige bestanddeelen en door gelede
langs d. grond kruipende wortelstokken. Amomums groeien alleen in 't heete deel v. Azi6
en Afrika. d. Meest bekende soorten zijn : A.
granum Paradisi of meleguetta-peper, waarvan
d. gemberachtige zaden in Zuidelijke landen
tot 't kruiden der spijzen en bij ons door d.
vee-artsen, onder d. naam v. cardamomum
piperita voorgeschreven worden; A. Cardamomum, d. cardamon, die op d. Soenda-eil. groeit
en grijsbruine, specerijachtige zaden heeft,
A. medium Low., die in China onder d. naam
v. toaoe-kwo en in Britsch-Indio veel als specerij gebruikt wordt.
Amor heet bij d. Grieken Eros, en wordt
voorgesteld als d. zoon v. Venus en Mars en
als d. god der liefde, d. schoonste onder d.
goden, een gevleugeld jongeling, gewapend
met pij1 en boog. Volgens d. oudere mythologie is hij d. oudste der goden; hij was er,
vO6r er nog jets bestond. Hij bracht 't eerst
d. chaos in beweging, opdat deze d. duisternis
zou voortbrengen, waaruit d. aether en d. dag
geboren werden. Deze oudste voorstelling v.
Amor bevat 't verheven denkbeeld eener alles
bezielende en vruchtbaar makende liefde in
zich, en komt bij d. Gr. beeldhouwers en schilders meermalen voor onder d. gedaante v.
een schoonen jongeling, later ook als een
knaapje.
Amoretti (cARLo), een beroemd mineraloog, gob. to Oneglia, 13 Mrt 1741, overl. to
Milaan, 24 Mrt 1816, was Augustijner monnik,
doch door d. Paus als wereldlijk geestelijke
erkend, ward in 1772 hoogleer. 't kerkelijk
recht te Parma on in 1797 bibliothecaris der
Ambrosiaanscheboekenj (zie dat art.). Van hem
hebben wij „Nuova scelta d'opuscoli interessanti sulle scienze e sulle arti" (27 dln to
Milaan, 1776—'88) on d. uitgaaf der handschriften v. Leonardo da Vinci (1804) en d. „Codex
diplomaticus Ambrosianus" (1808).
Amorgos is 't Zuidelijkste oil. der Cycladen
in d. Griekschen archipel, 't is slechts 2 v.k.
goog. mijl groot on heeft 2200 bow., die zich
op druiven- on olijventeelt toeleggen. d. Hoofdplaats heet Mora met 1400 inw.
Amorieten (d.) waren een v. d. machtigste
volksstammen, die d. Israelieten bij d. verovering v. Sanaa to bestrjjden hadden. Zij
bewoonden 't bergachtig Zuidelijk deel en
land beoosten d. Jordaan, tuns. d. beken
Anion en Jabbok, maar werden ten slotte
alom verwonnen en verdreven.
Amorphie. Alle verschijnselen, die bij d.
kristalvorming, d. i. bijd. overgang v. een
gasvormige of drupvormige stof tot d. vasten
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toestand voorkomen, toonen aan, dat d. onwaarneembaar kleine deeltjes der lichamen
een neiging hebben om zich onderling zoo to
plaatsen, dat zij regelmatige gedaanten kunnen vormen; zoodat 't ontstaan v. kristallen
afhankelijk is v. een bepaalde plaatsing dozer
deeltjes. Hieruit volgt , dat, als er een verhindering voor deze regelmatige plaatsing bestaat,
d. uitwendige gedaante der lichamen onbepaald kan zijn, zonder dat hun scheik. samenstelling veranderd is. Deze toestand der lichamen wordt in d. scheik. amorphie (gedaanteloosheid) geheeten, en is vooral duidelijk waar
to nemen bij d. zwavel, 't glas, d. suiker en
't arsenigzuur. Als men bijv. zwavel smelt en
spoedig in water giet, zal zij niet kristalliseeren, maar een weeke, taaie massa vormen.
Bij vele amorphe stollen echter kan men na
eenigen tijd een verandering in d. toestand
opmerken, waarbij zij dan tot d. kristalvorm
overgaan, zoo wordt d. amorphe-zwavel langzamerhand hard en ondoorschijnend.
Amortiseeren (v. 't Fr. amortir) is schulddelgen, 't afdoen der staatsschulden door d.
regeermg. d. Staat kan zich v. zijn schulden
op geen andere wijze ontheffen, dan door aanwending v. een batig oyerschot, uit 't hooger
bedrag zijner inkomsten boven dat zijner uitgaven ontspruitende. d. Staat is hierin volkomen gelijk a. elk bijzonder persoon. Deze
eenvoudige leer der staathuishoudkunde is
echter dikwerf verloochend, en v. daar, in vele
landen, d. dusgen. amortisatie-instellingen. Zij
gaan uit V. dit denkbeeld : d. Staat bent 100
millioen tegen 5 pct. rente en moot derhalve
jaarlijks 5 millioen door belasting of andere
middelen vinden om die rente to voldoen. d.
Staat voert nu die belasting zoo hoog op, dat
hij niet 5 maar 6 millioen 's jaars ontvangt,
on 't overschietende millioen a. een bijzondere
kas of administratie toevertrouwt. Deze koopt
daarvoor jaarlijks schuldbrieven in, niet tot
een gelijk bedrag v. 1 millioen, maar jaarlijks
v. even zooveel moor, als d. rentelast, door
d. vermindering der schuldbrieven, minder
geworden is. Op doze wijze, door toepassing
v. 't beginsel der intrest-op-intrest-rekening,
is 't duidelijk, dat, na verloop v. zeker aantal
jaren, d. geheele schuld vernietigd is. 't Is
echter even duidelijk, dat juist dezelfde uitkomst bereikt wordt, als men 't jaarlijksch overschot terstond aanwendt tot inkoop v. staatsschuldbrieven. Bij 't laatste stelsel kan men
echter een kostbare administratie missen, en
loopt men 't gevaar niet van, in tijd v. nood,
d. golden der amortisatie-kas tot geheel andere
dan d. bedoelde einden to zien aanwenden.
Dit laatste is steeds d. groote klip geweest,
waarop alle amortisatie-instellingen zijn gestrand. d. Drang der omstandigheden wordt
al licht to groot voor d. goede trouw der
regenten. In Engeland had men vroeger een
amortisatie-fonds, onder d. naam v. Sinkingfund; ook bij ons heeft men dergelUke instellingen gehad, maar zij hebben hier en elders.
't bovengezegde volkomen bevestigd. d. Staathuishoudk.. veroordeelt deze instellingen daarom. 't Helderste licht over dit onderwerp is
verspreid door Ricardo's „Essai sur le systems
des dettes consolidoes et sur l'amortissement"
(Paris, 1847).
Amos was een profeet of leeraar, die onder
Uzzia in Juda, en Jerobeam II in Isra81, 850j.
v. Chr., als een jveraar tegen d. afgoderij optrad. Zijn profetisch boek, in 't Oude Testa
ment vervat, bestaat uit afzonderlijke schilderingen v. 't zedebederf en d. afgodendienst
onder d. Israglieten, uit bedreigingen en be-

AMU.

201

loften. Bljzonder eigen zijn hem zekere, a. 't
landleven ontleende beelden, ronding en klaarheld in 841 en uitvoerigheid in zijn schilderingen. Hij behoort onder d. beste schrijvers
der Hebreeuwen.
Amoy is een klein Chineesch eiland (15
KM. lang en 11 KM. breed) ten W. v. 't groote
eil. Formosa. Toen d. Chineesche havens nog
ontoegankelijk waren voor d. Europeeschen
handel, waren op dit eil. d. factorin v. d.
Nederlanders, Engelschen en Franschen. Nog
wordt er veel thee en zijde uitgevoerd en
heeft d. stad Amoy, die een ruime, veilige
haven aanbiedt, bijna 90 000 inw.
Ampanam heet een gewest op d. Oostzijde v. 't eil. Celebes a. d. golf v. Tomini en
ook een gewest, stad en rivier op d. Westzijde v. 't kleinere Soenda-eil. Lombok.
AmpelideOn is d. naam v. een plantenfamilie, waartoe o. a. d. wijnstok behoort. Deze
familie bevat ranke boomen en heesters, wier
takken en bloemstelen vaak in rankers overgaan, die zich om een nabijand steunsel winden. d. Vrucht is een een-, twee- of veelhokkige bes. d. Wijnstok gedijdt 't best in d. matig
warme streken, maar d. overige ampeliden in
d. tropische gewesten.
Ampelius (Lucius) leefde in 't midden der
2e eeuw na Chr. en schreef een „Liber memorialis", dat in 50 hoofdstukken allerlei wetenswaardigheden over geschied-, aardrijks- en
sterrekunde bevat. 't Is uitgegeven door SALMASIIIS in 1638, door VON BECK in 1826 en door
WOLFFLIN in 1854.
Ampelopsis is een plantengeslacht uit d.
fam. der ampelideen. d. Meest bekende soort
er v. is d. Wilde wingert (A. hederacea), die uit
N.-Amerika overgebracht is en om zijn talrijke, groote, 's zomers fraai groene en in 't
najaar roodbruine bladeren veel gebruikt
wordt om prieelen en schuttingen te bedekken.
d. Takken dezer planten vormen zuigwortels,
die zich a. nabijzijnde steunsels vastklemmen.
Ampere (ANDRE MARIE) werd 20 Jan. 1775
te Lyon gob.; eerst leeraar a. d. Polytechnische school, later docent der proefondervindelijke natuurk. a. 't College de France te
Parijs, heeft hij zich voornamelijk bekend
gemaakt door d. drie volgende werken:„Essai
sur la theorie mathomatique du jeu” (Lyon,
1802); Recueil d'observations electro-dynamiques" Waris, 1822), en Theorie des phenomenes electro-dynamiques" (Paris, 1830). Hij wedijverde met OERSTED in electro-magnetische onderzoekingen en is d. schepper v. d. theorie
der electro-dynamica. Hij overleed te Marseille
10 Juni 1836.
Ampere (JEAN JACQUES ANTOINE), zoon v.
d. bovengemelde, hoogleer. in d. letterkunde
a. 't College de France en lid v. d. Academie
francaise, werd 12 Aug. 1800 te Lyon geb. Hij
bereisde in zijn jeugd tot letterk. onderzoek
geheel West-Europa en in 1840 ook d. Levant.
Hij was daardoor zoowel in d. Germaansche als
in d. Oostersche letterkunde zeer ervaren, 't geen
behalve uit menig opstel in d. „Revue des deux
mondes" blijkt uit talrijke werken, waarvan
d. voorn. zijn: !,Histoire litteraire d. la France
avant le douzieme siècle (1839); „Sur la formation de la langue francaise" (1841); „La
Greco, Rome et Dante" (1850); „Histoire romaine b, Rome" (2e dr. 1872, 4 dln.), en „Les
Bardes chez les Gaulois". Hij overl. 27 Mrt 1864.
Amphiaraus, d. zoon v. Oiclos en Hypermnestra, nam deel a. d. tocht der Argonauten en a. d. tocht tegen Thebe. Hier werd
hij verslagen maar Zeus deed hem met zijn
strijdkar in d. grond zinken en schonk hem
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d. onsterflijkheid. Hij werd sedert als een god
vereerd, en op d. plek, waar hij verdween,.
werd hem een tempel gewijd, die een vermaard
orakel werd.
Amphibieen, Zie Kruipende dieren.
Amphibolie (41991fio2.ta) beteekent in 't
algemeen dubbelzinnigheid; niet slechts in
afzonderlijke woorden, die twee versch. beteekenissen hebben, maar ook in stellingen,
waarvan d. zin tweeledig is, en bij welk 't
onzeker blijft, welke zin bedoeld is. Aristoteles rekent zulke uitdrukkingen tot d. sophismen. In d. Kantiaansche wijsbegeerte wordt
met dit woord d. verwisseling aangeduid der
denkbeelden, die tot 't reine begrip behooren,
met die welke uit d. zinnelijkheid en ervaring
ontleend zijn.
Amphibrachys is d. naam v. een voetmaat, waarin een lange tusschen twee korte
lettergrepen staat (v — v), bijv. gelooven.
Amphictyonen vormden een gerechtshof
der Grieken, door koning Amphictyon ingesteld, om d. versch. stammers v. Griekenland
te vereenigen. Eerst was Delphi d. vergaderplants, doch later ook Thermopyle, of eigenlijk
niet ver v. daar liggend viek Anthela.
Twaalf, later dertig, Grieksche staten zonden
ieder twee afgevaardigden derwaarts. Hun
bijeenkomsten waren zeer plechtig en prachtig, en dit hof deed uitspraak over d. openbare geschillen, vereffende d. oneenigheden
tuss. afzonderlijke staten, en strafte burgerlijke en lijfstraffelijke misdaden, inzonderheid
't schenden v. 't recht der volken en misdrijyen tegen d. tempel te Delphi. Na d. uitspraak werd a. 't strafschuldig yolk een geldboete opgelegd die, op d. bepaalden tijd niet
betaald wordende, verdubbeld werd; voldeed
d. veroordeelde ook dan niet a. 't besluit, zoo
werd 't geheele bondgenootschap opgeroepen,
om hem door d. wapenen tot gehoorzaamheid
te dwingen. Ook had d. vergadering 't recht
om zulk een wederspannig yolk buiten 't bondgenootschap te sluiten, waarvan d. tienjarige
Phocische of heilige oorlog een voorbeeld oplevert. 't Gezag v. dit gerechtshof hield stand
tot a. Philippus v. Macedonie, die als voorzitter er van zijn macht misbruikte, en 't daardoor in minachting bracht. Men vindt evenwel nog v. d. Amphictyonen gewaagd onder
d. Romeinsche keizers.
Amphilochus was een zoon v. Amphiaraus en Eriphyle. Met zijn broeder Alcmaeon
doodde hij zijn moeder, omdat die met kwade
bedoelingen d. vader tot d. noodlottigen tocht
naar Thebe had aangezet. Hij streed met d.
Epigonen tegen Thebe, nam ook deel a. d.
tocht naar Troje en stichtte met Mop sus 't
vermaarde orakel te Manus in Klein-Azig.
Amphimacer, 't omgekeerde v. d. Amphibrachys, is een voetmaat, waarin een korte
lettergreep tuss. twee lange staat (— v —),
bijv. ondergang.
Amphion was volgens d. fabelleer een zoon
v. Zeus (Jupiter) en Antiope, en d. eerste Grieksche toonkunstenaar. Hij bracht uit Lydia, waar
hij Niobe, dochter v. koning Tantalus huwde,
d. muziek tot d. Grieken over. Hij regeerde
later te Thebe, dat voorheen Cadmea heed();
hij deed er muren bouwen, die d. boven- en
benedenstad met elk. vereenigden en omgaven. Om d. kracht zijner toonkunst, en mogeljk
v. zijn welsprekendheid uit to drukken, zeggen d. dichters, dat hij door d. klank
zijner her Thebe gebouwd, en d. steenen bijeengebracht heeft.
Amphioxis lanceolatus (branchiostoma),

een diertje v. 5 cM. lengte, in 't zand a. d.
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trust v. Napels en Sicilia levend, vertegenwoordigt d. eenvoudigsten vorm v. 't gewerveld dier. Hersenen, oogen, een hart, rood
bloed vindt men er niet en ook Been beenige
wervelen, maar wel d. beurs, die 't ruggemerg
bevat, en omdatjdaaraan als as d. spieren zijn
vastgehecht, komt dit dier 't meest met d.
visschen overeen. 't Ademt door kieuwen, 't
bloed is kleurloos, alle groote vaten hebben
-een polsslag, d. mond is een spleet a. d. bulkzijde en 't geheele dier is lancetvormig en
doorzichtig.
Amphipoda of vlookreetten zijn een
orde uit d. klasse der schaaldieren (crustacean). Zij leven veelal op 't water; d. achterste
ledematen zijn springpooten; kop en borststuk zijn gescheiden; d. oogen zijn samengesteld en d. blaasvormige kieuwen zijn a. d.
kaakpooten. Deze orde telt d. geslachten Gammarus en Cerapus. Tot 't eerste behoort onze
vlookreeft (G. pulex), tot 't tweede d. Amerikaansche pijpkreeft (C. tubularis), die in een
koker huist.
Amphipolis was een Atheensche volkplanting op een eiland in d. Strymon, die d.
grens tuss. Macedonia en Thracie vormde, in
437 V. C. door AGNON, een zoon V. NICIAS, gesticht. Als stapelplaats v. d. handel met Thraci6
was deze kolonie voor Athene v. groot belang, maar in 't woeden v. d. Peloponesischen
oorlog verdreef d. Spartaansche veldheer Brasidas in 424 d. Atheners uit Amphipolis, en
dezen konden 't niet weer herwinnen. d. Stad
-wend door kon. Philippus bij Macedonia ingelijfd, en zij bloeide nog onder d. Romeinen
als hoofdstad v. Macedonia prima; maar thans
zijn slechts enkele sporen v. haar vroegere
grootheid te vinden.
Amphitheater was bij d. Romeinen een
gebouw, bijzonder voor d. kampgevechten v.
menschen en wilde dieren geschikt. 't Was
zonder dak en rond of elliptisch. In 't midden was d. arena, d. i. een vlakte, met .zand
(arena) bedekt, waarop d. kampgevechten
R
plaats hadden. Rondom
deze waren d. gewelven, waarin d. dieren bewaard werden ; hierboven was een galerij, en op deze waren al
hooger opgaande banken, waarvan d. eerste
voor d. aanzienlijke burgers, en d. vender verwijderde voor 't geheele volk bestemd waren.
Daartoe was een hooge loodrechte buitenmuur opgetrokken, waaraan zij- en boven elk.
geplaatste arcaden (booggewelven) verbonden waren, die d. zitplaatsen
dM. boven
elk.) droegen. Als stralen doorsneden trappen
alle rijen zitplaatsen v. d. galerij tot d. trans
v. d. buitenmuur. Beneden, door een traliewerk en soms door een diepe groef beveiligd,
was 't podium. Daar zaten d. kamprechters,
d. aanrichter der spelen en d. Vestaalsche
maagden. JULIUS CAESAR liet in 44 v. C. 't eerste
amphitheater, v. hout oprichten, en STATILIUS
TAURUS bouwde, 20 jaar later, 't eerste v. steen.
't Coliseum (colosseum) te Rome is 't grootste
v. alle amphitheaters, 120 M. lang, 73 M breed,
64 M. hoog, met 100 000 zitplaatsen. In Verona
is een oud amphitheater, welks binnenste
nog geheel d. oude bouworde kenmerkt, dat
zorgvuldig bewaard en Arena genoemd wordt.
iii onze schouwburgen verstaat men door 't
amphitheater 't halfrond tegenover 't tooneel,
dot v. opgaande banken voorzien is.
Amphitrite (d. golvende vloed) was volg.
d. fabelleer een. dochter v. Nereus (Oceanus)
en Thetis. Poseidon (Neptunus), haar tot vrouw
begeerende, liet haar, toen zij hem ontweek,
door een dolfijn opzoeken, die haar bij hem
bracht, en ter belooning voor dezen dienst
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onder d. sterrebeelden geplaatst werd. Zij
wordt als godin en koningin der zee, op een
schelpwagen door Tritons getrokken, of op
een dolfijn zittende, met d. drietand v. Neptunus in d. hand, afgebeeld.
Amphitryon, kleinzoon v. Perseus, was
koning v. Tyrins, gehuwd met ALKMENE en
daardoor d. pleegvader v. Herakles (Hercules),
die een zoon v. Zeus (Jupiter) was. Hij sneuvelde in een slag tegen d. Minyers. Zijn lotgevallen hebben a. Plautus, Moliere en Kleist
d. stof tot blijspelen geleverd.
Amphora was bij d. Grieken en Romeinen
een vat v. gebrande leem, met nauwen hals
en twee ooren, beneden spits toeloopend om
't in d. grond vast te kunnen zetten. Men bewaarde daarin vloeistoffen, voornamelijk wijn
of olie; later werden zij ook als urnen gebruikt om er lijkenasch in te bewaren. Ook
was d. amphora een maat voor natte waren ;
in Griekenland hield d. amphora een talent
water a. gewicht, d. i. 0,72 Grieksche kub.
voet = 19,44 Liter; te Rome was zij 'ho v. d.
culeus.
Amphotere vormingen zijn gewrochten
v. d. gezamenlijke werking v. vuur en water,
zooals d. puimsteen en allerlei samenklonteringen (conglomeraten).
Amplitudo is 't aantal grailen op d. horizon, dat een hemellicht bij 't opkomen v. 't
Oosten en bij 't ondergaan v. 't Weston verwijderd is. d. Amplitudo wordt gemeten door
d. hoek, waarvan 't oog des waarnemers 't
uitgangspunt en d. lijnen, die naar 't Oost- of
Westpunt en naar 't opkomende of ondergaande lichaam (beide a. d. horizon) gaan, d.
beenen zijn. Ook noemt men 't verschil tuss. d.
hoogsten en d. laagsten stand v. d. barometer,
op een bepaalden tijd en plaats, amplitude.
Ampliatie, dat eigenl. aanvulling, vermeerdering, uitbreiding beduidt, is een rechtsterm, die in 't Rom. recht te kennen geeft:
een uitstel, door d. rechter bevolen, omdat
een burgerlijk geding of een strafzaak nog
niet tot genoegzame klaarheid was gebracht;
in 't oud-Hollandsch recht een toevoeging a.
een inventaris of boedelbeschrijving v. posten,
die door d. voogd, bewindvoerder of rekenplichtige verzuimd waren daarin te vermelden; of ook een toevoeging v. akten of bewijsstukken ter staving of verduidelijking v.
vroeger genomen conclusion.
Amplificatie is een redekunstige figuur,
waarbij door toevoeging v. zinverwante woorden of omschrijvingen 't hoofdbegrip wordt
verduidelijkt, of ook wel d. stijl wordt versierd en d. voorstelling verhelderd en verlevendigd door een reeks v. voorbeelden, citaten, vergelijkingen of uiteenzetting v. bijomstandigheden. Ons basterdwoord ampel =
uitvoerig, grondig, is v. denzelfden stam.
Ampoule (La Sainte) heet d. olieflesch of
kruik, die bij d. kroning v. koning Clovis I
in 496 een duff uit d. hemel gezegd wordt
naar Rheims te hebben gebracht, tot 's konings zalving. d. Olie in die flesch was onuitputtelijk, en alle koningen v. Frankrijk zijn
daarmede gezalfd, doch bij d. omwenteling
werd d. Sainte Ampoule verbroken. Een geloovige redde een stuk daarvan, dat hij bij d.
Restauratie a. d. aartsbisschop v. Rheims ter
hand stelde; met d. daarin nog voorhanden
olie werd Karel X in 1825 gezalfd.
Ampsing (sAmtrEL), sedert 1619 predikant
te Haarlem, was d. auteur v. een „Beschrijving en lof der stad Haarlem" in verzen, dat
zeer belangrijk is door d. daarbij gevoegde
geschiedk. aanteekeningen.
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Ampulla' of ampel heetto bij d. Romei-

nen d. aarden of glazen kruik, waarin olie of
kostelijke drank bewaard word. In d. R. Bath.
kerk is d. ampulla tot gewijde bedoeling nog
in gebruik.
Amputeeren, Zie Afzetten.
Amraoti (Eng. Oomraunittee, Sanskr. Am,rdveiti = oord met mangoboomen) is een district en stad in 't N. v. Hyderabad, volgens
verdrag v. 1861 met d. Nizam, onder Engelsch
bewind. Er wonen op 124 vk. geog. mijl ruim
400 000 menschen, waarvan in d. hoofdst.
± 25 000. 't District heeft een spoorweg en
levert veel katoen.
Amras of Ambras is een kasteel bij
InnsprUck, dat reeds aan keizer Ferdinand I
in 1564 behoorde, en geheel gerestaureerd,
sedert 1882 voor 't publiek is opengesteld tot
bezichtiging der antieke meubelen, wapenen
en 300 schilderijen.
Amri-al-Kais of Amroelkais, een beroemd Arabisch dichter, was tijdgenoot v.
Mohammed, op wien men zegt dat hij zelfs
hekeldichten gemaakt heeft. Zijn vader, die
sjeik der stam Benoe-Asad was, vertoornd
over zijn zucht tot d. dichtkunst, verbande
hem uit zijn nabijheid, waarop Amroelkais onder een bende omzwervende Arabieren een
ongelukkig leven leidde. Hij stierf door vergif
te Angora, waar hij begraven werd. Hij is d.
dichter v. een der zeven Moallakat. (Verg.
,,Arabische taal en letterkunde"). Dit dichtstuk is afzonderlijk uitgegeven in 't Arabisch
te Leiden in 1748, - in 't Engelsch vertaald te
London in 1782, en met d. Duitsche vertaling
door Hengstenberg, te Bonn in 1822.
Amritsar (verk. v. Amrita saras = bron
.der onsterfelijkheid) is een stad in Hindoestan
in d. prov. Lahore a. d. spoorw. v. Delhi
naar Lahore. d. Divisie Amritsar staat onder
gouverneur v. Pendjaub en heeft 2 700 000
bew., d. stad 150 000 inw. Zij is d. heilige
stad der Sikhs, waarheen jaarlijks duizenden
pelgrims stroomen, om zich te baden in d.
bron der onsterfelijkheid. In 't midden der
waterkom is een tempeltje v. gouden platen
op zilveren pilaren rustend, waarbinnen in
-een gouden kist 't heilige boek (d. grinth_sahib) v. GOEROE GOWIND SINGH, d. grondlegger
v. d. godsdienst en staat der Sikhs, bewaard
wordt.
Amroe-ben-Aboel, Arab. veldheer onder
eerste Khalifen, ondernam met slechts 4000
Arabieren, wier aantal echter snel toenam,
d. verovering v. Egypte in 638. Hij stichtte
Kairo, nam in 640 na een hardnekkigen wederstand v. 14 maanden Alexandria, drong
-ook tot Barca en Tripolis door en stierf in
- 664 als landvoogd v. 't door hem veroverd
_gebied.
Amsdorf (NICOLAUS vox), geb. 3 Dec. 1483
te Zschepa bij Wurzen, was een godgeleerd
vriend en steun v. Luther. Hij werd in 1511
hoogl. in d. theologie te Wittenberg, vergezelde Luther naar d. Rijksdag te Worms in
1521 en werkte in 1537 te Schmalkalden mede
a. 't stellen der Schmalkaldische artikelen.
Door d. invloed v. keurvorst Johan Friedrich
-v. Saksen werd Amsdorf tot bisschop v.
Freisingen en Naumburg verheven, maar hij
legde in 1547 deze waardigheid neder om te
Maagdenburg met woord en pen en daad
voor Luthers leer te ijveren. Hij werd toen
algemeen superintendent en bewerkte d. stichting v. d. universiteit te Jena. Hij overl. 14
Mei 1565.
Amselveld is een vruchtbare hoogvlakte
nabij Kossowa in Servie. Nagenoeg honderd
-
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jaar na elkander dolven Kier d. Servi6rs, in
weer wil v. hun hardnekkigen wederstand 't
onderspit in d. strijd tegen d. overmachtige
Turken: d. eerste maal op 27 Juni 1389, teen
koning Lazarus tegen sultan Moerad I bezweek, en d. tweede maal op 17, 18 en 19
Oct. 1488, teen Hunyady door sultan Moerad II
verslagen werd.
Arnsibarien heetten d. Germanen, die a,
beide oevers v. d. Eems woonden, aanvankelijk
bondgenooten v. d. Romeinen werden en dezen
hielpen tegen d. Cheruskers, maar later deelnamen a. d. algemeenen opstand tegen d.
Romeinen onder Arminius. Onder keizer Nero
door d. stam der Chaficen uit hunne woonsteden verdreven, raakten zij a. 't zwer yen
en versmolten zij onder andere stammen.
Amsjaspands zijn in d. leer v. Zoroaster
d. zeven hoogste machten in 't rijk des lichts.
In d. zendavesta heeten zij ameshaspenta, d. w. z.
onsterfelijke wizen. ORMUZD is hun schepper
en opperhoofd. Zij zijn d. oorsprong v. al 't
goede en bevorderen en handhaven, ieder in
een eigen werkkring al wat goed is, — evenwel
niet rechtstreeks, maar door tusschenkomst
v. d. izeds, veertien goede geesten v. lageren
rang. Tegenover hen staan d. zeven daroedji,
booze geesten, die onder aanvoering v. AHRIMAN 't rijk v. Ormuzd belagen.
Amsler (SAMUEL), geb. 17 Dec. 1793 te
Schinznach in Zwitserland, overl. 18 Mei 1849
te Miinchen, was een beroemd graveur. Hij
had zich geoefend onder d. leiding v. OBERKUGLER en LIPS te Zurich, deed in 1816 een
kunstreis naar Itali6 en verbaasde sedert d.
wereld door 't groot aantal zijner voortreffelijke
graveurwerken. 't Meest wordt geroemd een
gravure naar Rafael's schilderij „d. Graflegging."
Amstel (d.) is een stroom, die ontstaat uit
d. vereeniging v. d. Drecht en d. Aar. d. Drecht
komt uit d. veenplassen bez. d. Haarlemmermeerpolder en d. Aar komt bij Alfen uit d.
Ouden Ran. Te Uithoorn wordt d. stroom verbreed door d. Kromme Mijdrecht, die bij Woerden uit d. Rijn komt, en te Ouderkerk door
d. Angstel of Kromme Amstel, die bij Nieuwersluis uit d. Vecht komt. Al dit water komt
door d. Amstelsluis binnen Amsterdam, vormt
daar d. talrijke grachten, en ontlast zich door
versch. schutsluizen in 't Noordzee-kanaal, in
't gewezen IJ. d. Amstel is met een geul v.
3 Meter diep gekanaliseerd tot d. binnenvaart
naar Utrecht, Leiden, Gouda en Rotterdam.
Amstel ('t Geslacht vAN). Reeds in d. lie
eeuw wordt die naam vermeld en in d. 12e
bezaten d. heeren v. AMSTEL een slot of kasteel
a. d. Westzijde v. d. Amstel a. d. Nieuwendijk,
ter hoogte v. d. tegenw. Dirk v. Hasseltsteeg.
Van deze heeren stamt een geslacht, dat in
d. gesch. v. ens Vaderland vermaard is, en in
gedurige oorlogen geleefd heeft doordat zoowel d. bisschoppen v. Utrecht als d. graven
v. Holland leenheeren v. Amstel beweerden
te zijn; onder Floris V werd d. heerlijkheid
Amstel met 't graafschap Holland vereenigd.
't Slot, dat in 1204 door d. Kennemers vernield was, werd later weder opgebouwd, doch
teen 't in d. macht der graven v. Holland
geraakte, tot d. grond geslecht. Gijsbrecht v.
Amstel, d. saamgezworene tegen Floris V,
week toen naar Duitschland, maar v. zijn
breeder AREND V. AMSTEL stammen d. heeren
v. MIJNDEN, die in 1446 v. Filips v. Bourgondie
't recht verkregen 't wapen v. Amstel weder
te voeren en zich te noemen v. AMSTEL V.
MIJNDEN. d. Geslachten PATER en PLOOS V.
AMSTEL zijn uit dit huis gesproten. Over
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d. gesch. v. dit adellhjk geslacht leze men:
W. A. bar. v. Spaen la Lecq, „Historie v. d.
heeren v. Amstel, van Usselsteyn en v.
Mynden" (1807).
Amatel J. Csz. (c. PLOOS v.) werd 4 Jan.
1726 to Amsterdam geb. en gaf daar o. a. uit:
„Prentwerk", in d. manier v. teekeningen, naar
d. origineelen v. oude meesters. Deze prentteekeningen, waarvan d. origineelen tot zijn
kabinet behoorden, waren door hem op een
wijze, die hij geheim gehouden heeft, doch
die stellig een verbetering was v. d. vroeger
gebruikte manieren, in kleuren afgedrukt. Er
rees twijfel, of d. kleuren niet later met 't
penseel waren opgebracht, doch Ploos v.
Amstel verdedigde zich door in tegenwoordigheid v. een commissie v. directeuren en
secretaris der Ho11. maatschappij v. wetenschappen te Haarlem, een prentje op die
manier to drukken, dat tegenwoordig tot d.
zeldzaamheden behoort. Voorts heeft men v.
hem nog „Aanleiding tot d. kennis der anatomie in I. teekenkunst, betrekkelijk tot 't
menschenbeeld" (1783) en „Redevoeringen in
d. Teekenacademie te Amsterdam" (1785). Hij
overleed 20 Dec. 1798. Zijn kabinet v. schilderijen, teekeningen en beelden bracht meer
dan een ton gouds op in openbare veiling.
Amsterdam, d. hoofdstad v.'t koninkrijk
der Nederlanden, ligt a. 't tot een kanaal vervormde IJ en a. d. rivier d. Amstel, die haar in
vele kanalen doorstroomt. Amsterdam was
in 't begin der 13e eeuw nog slechts een visschersdorp, eigendom der heeren v. Amstel.
't Bestond toen uit een dam, die d. Amstel
dwong zich te verdeelen ('t tegenw. Damplein)
en een rij hutten, waar nu d. Warmoesstraat
is. d. Plaats nam snel toe, en toen na d. moord
op graaf Floris V (1296), waaraan heer Gijsbrecht v. Amstel deel had, d. Kennemers 't
kasteel verwoest, en d. heer verdreven hadden, werd Amsterdam vrij, en in 1300 door
graaf Jan II tot een stad verheven. Hij en
zijn opvolgers schonken a. d. opkomende stad
belangrijke voorrechten, die haar eerlang tot
een aanzienlijken rang onder d. Hollandsche
steden verhieven. In d. 15e eeuw was zij reeds
in 't gedeeltelijk bezit v. d. handel op d. Oostzee, en in d. 16e een voorname koopstad. Zij
werd in 1585, (na d. val v. Antwerpen), in
1592, 1612 en 1658 zeer vergroot en uitgelegd.
Er waren in 1622 reeds 100 000 inw., die in
1796 tot 217 000 toegenomen waren. d. Stad
had toen een trap v. luister verworven, die
geen andere in Europa bezat. Zij was d. markt
v. Oost en West, en 't IJ, voor d. stad, was
met zulk een groot getal schepen bedekt, dat
men d. torens nauweljjks zien kon. d. Oorlog
bracht haar soms gevoelige nepen toe; gedurende d. eersten Engelschen oorlog (1663)
stonden 4000 huizen ledig, en groeide er gras
op d. beurs. Na d. omwenteling in 1795, inzonderheid na d. inlijving v. ons Vaderland in 't
Fransche rijk, nam d. handelswelvaart snel
af, on geraakte eindelijk geheel to niet. Sedert
d. omwenteling v. 1813 on d. daarop gevolgden
vrede nam d. handel en nijverheid er wel
weder eenigermate toe; doch d. stad scheen
haar ouden luister niet weder to kunnen bereiken ,• maar na 't midden der 19e eeuw, vooral na d. opening v. 't Noordzeekanaal, ontwikkelde d. welvaart zich snel, zoodat Amsterdam, dat in 1860 nauwelijks 225 000 inw. telde,
in 1890 mina 400 000 inw. had en in alle opzichten een wereldstad was. Er zijn veal reederijen, scheepswerven on dokken, tabaksfabrieken, zeilmakenjen, goud- on zilversmederijen,
ijzer- en metaalgieterijen, zijde-vervenjen, zij-
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den lint-, zijde- on garen-, gaas-, zegellak-,
chocolaad- en lijmfabrieken, d. belangrijkste
diamantslijperijen der wereld met 2500 w. erklieden, terpentijn- en teer-kokerijen, zeeppederten, brouwerijen, lijnbanen, salpeter-fabneken ,
suikerraffmadenjen en boekdrukkenjen. Amsterdam is 't raiddelpunt v. d. Hollandschen
en 't uitgangspunt v. d. Ooster- en v. d. Rijnspoorweg en ligt 16 KM. 0. v. Haarlem en
40 KM. N.-W. v. Utrecht, op 52. 22' 30' , N.B.
en 22. 32' 54" 0. L. op een moerassigen veengrond, waaronder op een diepte v. 17 M, een
zandgrond ligt, die d. palen draagt, waarop
d. gebouwen rusten. d. Dichter J. De Decker
voerde daarom d. stad sprekende in : „Van
masters dien ik mij to land en op d.baren;
Ei, zeg, wie meest mijn welvaart stijven: Die
onder d. aarde staan of op het water drijven."
en Huyghens noemde Amsterdam „Tweemaal
Veneti0". Van d. overzijde v. 't voormalige IJ
levert d. stad met hare talrijke torenspitsen,
een prachtig gezicht op, dat ook v. d. ZuidOostzijde, v. d. hooge Amstelbrug zeer fraai
is. Er zijn heerlijke gebouwen, waaronder
vooral 't Paleis des konings (voorheen 't stadhuis) uitmunt. 't Rust op 13 659 ingeheide
mastboomen, werd na d. Munsterschen vrede
in 1648 begonnen, en in 1655 voltooid door
Jakob v. Kampen v. hardsteen gebouwd, 94 M.
lang, 78 M. breed, 39 M. hoog, en door Altus
Quellinus met fraai beeldwerk versierd; er
zijn schoone zalen in, waaronder d. groote
troonzaal, die vroeger tot burgemeesterskamer
diende, een der fraaiste v. Europa is. — Onder
d. aanzienlijkste gebouwen behooren 't tegenwoordige stadhuis ('t Oxide Prinsenhof) met
fraaie burgemeesterskamer; d. beurs, rustend
op 3400 palen, met 42 Ionische zuilen on een
galenj; 't paleis v. Justitie; d. cellulaire gevangenis met 208 colon; 't Oost-Indische huis ;
's lands scheepstimmerwerf on magazijn; d.
kweekschool voor d. zeevaart; 't fraaie Trippenhuis • 't gebouw v. d. gewezen maatschappij
Felix Merits; versch. liefdadige hofjes, gasthuizen, wees-, oude mannen- on vrouwenhuizen
en 't Instituut voor blinden.
Ook zijn er vele inrichtingen ter bevordering
v. kunsten on wetenschappen, waaronder Arti
et Amicitia; Doctrina et Amicitia; d. maatschappij Tot Nut v. 't Algemeen, die hier
haar hoofdzetel heeft; een voortreffelijk Leesmuseum; een gemeentelijke Universiteit met
een Hortus Medicus, een seminarium voor d.
Remonstranten, een voor d. Doopsgezinden,
een voor d. Evang. Lutherschen en een voor
d. Israelieten; een gemeentelijke kweekschool
voor ondervazers, een gymnasium; d. Handelschool; 't genootschap Natura Artis Magistra, met rijken zoOlogischen tuin en verzamelingen v. voorwerpen v. nat. hist.; 't Paleis
voor Volksvlijt; Concertgebouw; vole inrichtingen voor toonkunst; vele schouwburgen on
een Academie voor beeldende kunsten. Onder
d. nieuwste groote bouwwerken behooren:
't Rijksmuseum,'t Centraal-spoorwegstation, 't.
Amstel-hotel, 't café Krasnapolsky, 't Panorama-gebouw, 't Panopticume Aan d. nieuwe
handelskade kunnen oceaanbooten v. 7 Meter
diepgang laden en lossen.
Van d. menigvuldige kerken, die in Amsterdam zijn, bezitten deder1.-Herv. er 11, d.
W
Lutherschen 3, d. Galen,
Episcopalen, Pres
byterianen, Remonstranten en Doopsgezinden ieder een, en d. R.-Katholieken ruim 20.
Ook zijn er vele andere godsdienstige vergaderplaatsen en Synagogen voor d. Joden. Onder
al daze kerken verthent d. Nieuwe kerk op d.
Dam en d. Oude kerk a. d. Warmoesstraat
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bijzondere opmerking; d. eerste heeft een kunstigen predikstoel en orgel en prijkt met d.
praalgraven v. De Ruyter, Van Galen, Van
Speyk en Vondel. In d. Oude Kerk vindt men
d. tomben onzer gesneuvelde zeehelden Heemskerk Van der Zaan, Zweerts en Van der Hu1st.
41. Westerkerk heeft een toren v. 85 M. hoog.
Op schoone punten zijn standbeelden v. Rembrandt, Vondel en Thorbecke. In d. behoefte
a. drinkbaar water wordt door een Duin- en.
een Vecht-waterleiding voorzien. d. Jaarlijksche inkomsten en uitgaven klimmen tot
twaalf millioen gulden; 't aantal binnenkomende zeeschepen is jaarlijks ruim 1500, met
een inhoud v. 2'i2 millioen kub. M. en d. tramwagens vervoeren in een jaar 12 millioen passagiers. Verg. over Amsterdam en d. geschied.
der stad: Kok, „Vaderlandsch woordenboek";
Van der Aa, „Aardrijksk. woordenboek der
Ned."; J. Wagenaar, „Beschrijving v. Amsterdam"; Van de Vijver, „Beschrijving v. Amsterdam"; J. Ter Gouw, „Amstelodamia".
Amsterdam is ook een stad met 10 000
inw. in 't graafschap Montgowery in d. NoordAmerik. staat New-York a. d. riv. Mohaw ;
er is een station v. d. New-York-Central-railway.
Amsterdam (ook wel Nieuw-Amsterdam)
is d. naam v. een eil. in d. Grooten oceaan
ten N. v. Nieuw-Guinea; v. een eil. in d. Javazee, dat in 't Maleisch i'oeloe Ontong Djawa
heet, en v. een eil. in d. Indischen oceaan, dat
in 1696 door VLAMING ontdekt werd.
Amthor (EDUARD), geb. 17 Juli 1820 te
Themar in 't dal v. d. Werra, studeerde to
Leipzig in d. Oostersche talon en promoveerde
to Jena in d. wijsbegeerte. Hij reisde veel en
werd meermalen verbannen om zijn staatk.
en godsd. begrippen. Sedert 1854 dirigeerde hij
een bloeiende handelsschool te Gera. Hjj heeft
veel en velerlei geschreven, steeds helder,
puntig en zaakrijk. 't Meest bekend werden:
,,Kuszhande and Ohrfeige" (1845); „Magasin
tar Kaufleute" (1858 t. 1867, 20 dln); „Quintessens des kaufmannischen Rechnens" (4e dr.
1879)• „Taschenbuch ftir Gewerbtreibende" (2e
dr. 1871) en „Der Tirolerfthrer" (een reisboek,
4e dr. 1878)Amulet is een steen, metaal of ander voorwerp, waarop zekere figuren of karakters gesneden zijn, die bijgeloovigen a. d. hals of
als ringen of armbanden dragen, om zich daardoor tegen dood, ziekten en betoovering to
beveiligen. d. Arabieren en Turken hechten
nog heden ten dage zeer a. dit bijgeloof. d.
Naam is waarschijnlijk afkomstig v. 't Arab.
hdmaleth, dat aanhangsel beduidt. Over amuletten en d. opschriften daarop, vergelijke men
Kopp, „Palaeographia critica" (Mannheim, 1829,
in 't 3e en 4e deel) en Ewele „Over A.mu'often" (Mainz, 1827).
Amulius, koning v. Alba-Longa, was volg.
d. voorstelling der Romeinen, afstammeling
v. Ascanius, onttroonde zijn broader Numitor,
liet diens zoon Aegisthus vermoorden en diens
dochter Rhea Sylvia a. d. dienst v. Vesta
wijden. Nochtans baarde daze tweelingen :
Romulus en Remus, die, volwassen, door d.
dood v. Amulius hun moeder en grootvader
wreekten.
Amusetten, Zie Geschut.
Amussat
zuLtmA) geb. 21 Nov. 1796, to
s. Maixent (Deux-Sevres) een beroemd Fr.
chirurgijn, heeft zich vooral toegelegd op d.
tomie, d. 1. 't afdraaien der slagaderen, na eon
kunstbewerking, die hij met goad gevolg voor
afbinden in d. plaats stelde, on op d.
steenverbrijzeling, 't opheffen v. vernauwin-
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gen in d. urinewegen, en bet inbrengen v.
breuken. Over daze punten heeft hij ondersch.
werken geschreven. Uit veelvuldige proeven,
op dieren genomen, heeft hij een bijzonderen
tak der heelkunde, d. chirurgie experimentale,
gevormd; want hij wil, dat d. chirurgijn, voor
dat hij belangrijke bloedige operation op 't
menschelijke lichaam onderneemt, zich niet
alleen op 't lijk, maar vooral op levende dieren zal oefenen. Zijn werken vindt men opgegeven bij Sachaille: „Les medocins de Paris,
juges par leurs oeuvres" (Paris, 1845). Hij overl.
13 Mei 1856.
Amussat (ALPHONSE), zoon v. bovengemelde, 'geb. te Parijs in 1821, promoveerde in
1850 met een dissertatie „De l'emploi de l'eau
en chirurgie", bekleedde evenmin als zijn
vader een staatsbetrekking, maar stichtte
een geneesinrichting voor lijders a. 't graveel,
en verwierf grooten naam als operateur. Hij
gaf over dozen tak der chirurgie belangrijke
geschriften uit en overl. 31 Maart 1878.
Amygdaleara of amandel-achtigen
vormen een plantenfamilie, die zich kenmerkt
door bloemen met een vijftandige klokvormige
kelk, alleenstaande bloemschermen of trossen,
paarsgewijs staande steunblaadjes, zaagrandige bladeren on steenvruchten, waarvan d.
zaadkernen amygdaline (zie dat art.) bevatten.
Tot daze familie behooren ranke boomen en
heesters in 't warms deal v. d. gematigde
luchtstreek, als : amandel-, pruim-, abrikoos-,
perzik- on kerseboomen.
Amygdaline is een werkzaam beginsel,
dat sedert 1830 uit bittere amandelen werd
getrokken, maar later door Liebig on WOhler
ook gevonden werd in d. vruchten en bladeren
v. alle amandelachtige planten, en ook in d.
laurierkers, lijsterbes en vuilboom. Amygdaline is op zich zelf niet vergiftig, maar d.
bittere amandel-olie bevat ook nog een eiwitachtige stof, emulsine geheeten, on daze werkt,
volgens Liebig, in een waterige oplossing op
d. amygdaline als een ferment, zoodat daaruit
't hevige vergift blauwzuur (H N 0) wordt afgescheiden.
Amyl (Cb H11) is 't radicaal v. alkohol en.
aether. 't Kan verkregen worden door destillatie v. aardappelfoeselolie met zwavelzuur.
't Is een kleurlooze vloeistof, met een onaangenamen bedwelmenden geur, kookt bij 35. C
en verbrandt met een lichtgevende vlam.
An2ylurn, Zie Zetmeel.
Amyrus L. is een plantengesl. uit d. nat.
fam. der burseraceen, waartoe geurige boosters
on boomen uit tropische streken behooren.
A. opobalsamum Dec. uit Arabia en Egypte
levert d. mokka-balsem, A. elimifera d. elmihars, A. balsamifera L. uit Amerika 't rozenhout, waaruit aetherische olio getrokken wordt,
on schors, die een welriekende Kars bevat.
An, als voorvoegsel bij a. 't Grieksch ontleende woorden, die met een klinkletter aanvangen, heeft d. kracht saner ontkenning,
evenals ons voorvoegsel on, bijv. anorganisch =
niet organisch, niet bewerktuigd. Bij d. Alchimisten beteekende an d. zwavel als grondstof
v, d. steen der wijzen.
Ana, als slot-lettergreep a. een eigennaam
gehecht, geeft meestal een verzameling v.
citaten, anecdoten of korte berichten to kennen
betreffende d. persoon, welke dien eigennaam
voerde. d. Eerste ana zijn d. Scaligeriana," in
1666 to 's Gravenhage gedrukt. Daarop volgden d. „Baconiana" (1679); „Taubmanniana"
(1702); Tychoniana" (1770),• „Washingtoniana"
(1800) on vole anderen.Voor d. wetenschap
zijn belangrijk d. „Menagiana"; „Colomesiana";
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„Gundlingiana"; „Perroniana' en „Thuana".
Verg. Namur. „Bibliographie des ouvrages
publiOs sous le nom d'ana" (Bruxelles, 1839).
Anabaptisten, Zie Wederdoopers.
lijk bergbeklimming, is d.
Anabasis, letter
titel v. d. in schoonen stijl door Xenophon
beschreven terugtocht der tienduizend Uricken, die d. slag by Cwaaxa, waarin Cyrus d.
Jonge sneuvelde, gewonnen hadden (400 v. C.).
Meerdere oorlogsverhalen zijn later onder denzeliden titel geschreven.
Anacardium (d.) of nierboom groeit in
0.- en W.-Indio, en bevat in een steenvrucht
een niervormige zaadkorrel, die onder d. naam
v. olifants-luis bekend, sterk bijtend en ontstekingwekkend is, en een onuitwischbaren inkt
levert. Van A. occidentalis komt ook 't acajouhout.
Anacharsis was volgens d. oude verhalen
een Scyth, broeder des konings Saulios, een
vriend der wijsheid en wetenschap, die zijn ruw
vaderland verliet en in meer beschaafde oorden
reisde, om zijn geest te verrijken. Hij kwam
ten tijde v. Solon te Athene. Na zijn terugkomst liet Saulios hem ombrengen, omdat hij
d. mysterien der Grieken bij zijn landgenooten
trachtte • in te voeren.
d. Abt BARTHELEMY heeft d. reizen v. d. jongen
Anacharsis door Griekenland, in een oudheidk.
en geschiedk. roman beschreven, waarvan
M. Stuart een Nederl. vertaling geleverd heeft.
Anachoreten (c'xvarov)n);) zijn personen,
die zich afzonderen, in d. eenzaamheid leven,
v. d. wereld afgescheiden, die men ook heremieten of kluizenaars noemt, en aldus geheeten worden in tegenstelling v. monniken, die
in gemeenschap met elk. leven en daarom
coenobite?? (zolvo(3cciy.01) of kloosterlingen genoemd worden. Reeds in d. eerste eeuwen der
Christelijke kerk ontwikkelden d. toenemende
algemeene zedeloosheid, d. vervolgingen, waaronder d. Christenen leden, d. zucht om zich
v. d. wereld onafhankelijk te maken, en zich
boven haar to verhetren, 't verlangen om
Christus ook in armoede gelijkvormig te zijn,
't veld winnende geloof a. 't heiligende v. d. ongehuwden stoat, vooral ook 't allengs meer
voor een kenmerk v. 't ware Christendom
gehouden ascetismus (zie Asceten) en een
veelal te hoog gespannen verbeelding bij vele
vrome mannen, bijzonder in 't Oosten, d. neiging tot een afgezonderd leven op 't land of
in een afgelegen oord, waar zij zich ongestoord konden overgeven a. d. bevrediging
hunner godsdienstige behoeften. Niet zelden
voelden lieden, die vroeger losbandig leefden,
zich door berouw aangespoord tot zulk eene
afzondering, ten einde door een zeer strenge
leefwijze voor 't door hen bedreven kwaad
to boeten. d. Eersten, die zich op deze wijze
v. hunne medechristenen onderscheidden, en
daardoor zekere beroemdheid verwierven, waren Paulus v. Thebe (350 n. C.) (zie Paulus)
en Antonius -I- 356 (zie Antonius). d. Anachoreten werden, vooral toen d. Christenen zwaar
vervolgd werden, beroemd ; zij werden door
d. geloovigen, vooral door d. vervolgden, opgezocht; men vond bij hen raad, huip, troost,
en schreef a. hun invloed bovennatuurlijke
zelfs genezende kracht toe. Niet zelden verlieten anachoreten bij groote staatkundige
bewegingen, ads deze gevaarlijk voor 't geloof
waren, hunne eenzaamheid voor eenigen tijd,
gaven dan raad en troost en werden als engelen, die uit d. hemel kwamen, door d. menigte
beschouwd. Ook mannen als Chrysostomus
en Augustinus bewonderden zulke op hun
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tijd weldadig werkende kluizenaars. Weldra
echter maakten deze zich a. overdrijving
schuldig. Zij legden zich niet slechts allerlei
ontberingen op, en bewoonden tot dat einde
d. meest woeste en schier onbewoonbare
plaatsen; maar zij ppnigden zich zelven op
een ongeloofelijke wijze ; en zij hielden allerlei
vreemdsoortige, door hen uitgedachte godsdienstige oefeningen. (Men zie Stylieten). Niet
zelden was krankzinnigheid daarvan 't gevolg. Een aanhoudende eenzaamheid was ook
niet alleen strijdig met d. menschelijke natuur„
maar ook met d. beginselen des Christendoms,
waarin d. liefde niet dan in 't gezellig verkeer v. toepassing is. Deswege vond 't anachoreten-leven bij d. Kerk zelve minder goedkeuring, on 't word allengs, vooral in 't
Weston, vervangen door 't kloosterleven.
Anachronismus is een misslag tegen d.
tijdrekening, die dikwijls uit onkunde begaan,
doch ook wel in romans on tooneelstukken
door d. eischen der inkleeding, zelfs wel opng in dichtzettelijk om d. komische worki
stukken, en evenzeer tot versterking v. 't
karakter aangebracht wordt. Van dit laatste
vindt men voorbeelden in d. oude volkspoezie
zoo blijft Achilles altijd jong, Helena altijd
schoon. Babieca, 't paard v. d. Cid, Beyaert, 't
paard v. Reinout v. Montalbaan, worden wonderen v. hoogen ouderdom, zonder ooit hun
kracht to verliezen.
Anaconda (boa scytale) is d. grootste v.
alle bekende slangen, sours wel 12 M. lang.
Zij leeft in d. moerassen en langs d. groote
rivieren v. Z.-Amerika, voedt zich met visschen en reptilen, maar wordt zelf ijverig
vervolgd door d. inboorlingen, die haar vleesch
eten. Zij is donkergroen met twee rijen bruin&
vlekken, behalve a. d. buikzijde, die geelachtig
met zwarte vlekken is.
Anacyclus L. (ringbloem) is een plantengesl. uit d. fam. der samengesteldbloemigen,
welke geneeskrachtige soorten bevat, o. a.
levert zij d. speekselwekkende radix pyrethrie
of kwiftwortel.
Anadyon2ene, bijnaam v. Aphrodite (Venus), uit d. zee opkomende, word door Apelles
geschilderd ; Augustus liet deze schilderij in
d. tempel v. Venus Genitrix plaatsen, en toen
't onderste deel daarvan geschonden was,
word er goon schilder gevonden, die 't waagde
het to herstellen. Verg. Plinius: 35, 10.
Anadyr (d.) is een riv. in Oost-Siberie,
die op 't Stanowoi-geb. ontspringt, met een
groote Westelijke bocht Oostwaarts, na een
loop v. 740 KM. in d. zee v. Kamsjatka vloeit.
d. Voornaamste takken heeten Jablona on
Aloetsjina, d. bedding is breed maar ondiep;
langs hare oevers grazen veel rendieren.
Anaemie, woordelijk bloedeloosheid, bet.
armoede of gebrek a. good blood, een toestand,
waarbij minder blood bereid dan verbruikt
wordt. d. Anaemie kan door ongenoegzame
voeding, onthouding, gebrek, of door bloodverlies, overmatige afscheidingen on door al
wat d. bloedbereiding stoort, ontstaan.-Dikwijls is 't moeilijk d. oorzaak v. dozen toestand te ontdekken. Tilt anaemie ontstaan
vele ziekten en ook in d. loop v. vele ziekten
ontwikkelt zich anaemie, waarbij doze een
zoo hoogen trap kan bereiken, dat d. dood
door uit,putting volgt. Wijl d. resorptie in
minder gevulde vaten sterker dan gewoonlpk
werkt en er meestal een overvloed v. stoffen,
vooral v. waterachtige vloeistoffen, die opgenomen worden, aanwezig is, gnat d. anaemie
gewoonlijk in hydraemie over, zoodat er bij
anaemie eigenlijk moor gebrek in d. vaste
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bestanddeelen des bloods, dan gebrek a. vloeistof bestaat. Vooral vermindert d. hoeveelheld bloedbolletjes. Anaemische lijders hebben
een bleeke huid, die zich als was vertoont,
bleekroode lippen en tong; d. oogen zijn mat,
soms zwemmend ; d. aderen schijnen fijne
platte, roodpaarse streepjes. Hierbij voegen
zich allerlei ziekelijke verschijnselen, die in
alle organen kunnen voorkomen, maar vooral
in 't zenuwleven. Deze verschijnselen kunnen
een groote overeenkomst hebben met die,
welke uit een tegenovergestelden toestand,
d. plethora, ontstaan, waarbij 't bloed te veel
waste bestanddeelen bevat. Door ongeoefenden of onkundigen worden beide toestanden,
d. anaemie en plethora dikwijls, tot groot
nadeel v. d. lijder, met elk. verwisseld.
Anaesthesie, gevoelloosheid, noemt men
d. toestand, waarin 't vermogen der gevoelszenuwen, om indrukken en gewaarwordingen
naar d. hersenen over te brengen, verminderd
of geheel opgeheven is. Dit ziekelijk verschijnsel kan afzonderlijk bestaan, maar deelt zich
gewoonlijk a. d. bewegingszenuwen mede,
terwijl d. voeding v. 't deel, waarin zij voorkomt, bij langeren duur er onder lijdt. Bij
anaesthesie v. d. gezichtszenuw, zwarte staar
(amaurosis), wordt 't oog niet alleen ongevoelig voor 't licht, maar d. oogappel krimpt
en wordt onbeweeglijk. Anaesthesie kan ontstaan door verwoesting v. een deel eener
gevoelszenuw, door drukking bij ontsteking
in d. ruggewervels, bij hersenschudding of
uitstorting v. bloed in d. hersenen, bij krankzinnigheid en door verdoovende middelen.
Reeds in d. ouden tijd heeft men d. ondervinding verkregen, dat d. gevoelloosheid voor
korteren of langeren tijd door d. kunst kan
worden voortgebracht, zooals door aanwending v. hevige koude, door verdoovende middelen (narcotica), door 't plaatselijk of inwendig
gebruik v. bepaalde vluchtige middelen, die
meestal ingeademd worden, onder welke d.
aether en d. chloroforme en tot plaatselijke gevoelloosheid d. cocaine behooren. Deze stoffen
noemt men anaesthetica en hare aanwending
verdooving of anaesthesie. d. Geschiedenis
leert, dat men vroeger bij pijnlijke kunstbewerkingen, met meer of minder goed gevolg,
dergelijke middelen beproefd heeft, maar eerst
in onzen tijd is hun gebruik op een ruime
schaal aangewend. Plinius spreekt v. d. bessen v. mandragora, wier sap, voor heelkundige operation, tot verdooving a. d. lijder werd
toegediend. Dioscorides gewaagt v. d. wortel
v. mandragora, die tot dit oogmerk met wijn
moest gekookt worden; dit afkooksel werd
geklaard en een kelk daarvan vOOr d. kunstbewerking gegeven. Ook bij Dodonaeus vindt
men dergelijke opgaven. In Indio schijnen
zulke middelen v. ouds of bekend geweest te
zijn en door d. Kruisvaarders naar Europa
te zijn overgebracht. Men meent, dat d. ongelukkigen, die voor tooveressen gehouden, tot
bekentenis op d. pijnbank werden gebracht
en daarbij zich voor d. hevigste folteringen
ongevoelig betoonden, zooals inderdaad niet
zoo geheel zeldzaam gebeurd is, gebruik v.
dergelijke middelen hebben gemaakt. Hippolitus, die in 1524 hoogleer. in d. rechtsgeleerdheid te Bologne was, verzekert, dat hij beschuldigden gezien heeft, die op d. pijnbank
in een toestand v. verdooving uitgestrekt
waren en geheel bedwelmd schenen, zoodat
zij d. smarten niet gevoelden. Sommige middeleeuwsche schrijvers over d. heelkunde
spreken v. deze middelen, zeggende, dat men
tot verdooving bij pijnen, die 't gevolg v.
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heelkundige bewerkingen zijn, een spons met
heulsap, sap v. bilsenkruid of v. andere verdoovende kruiden onder d. neus v. d. lijder
moet houden, om hem in slaap te brengen,
en dat men hem later door 't wrijven der
neusgaten met azijn, sap v. venkel, of v.
wijnruit weder kan doen ontwaken. Later
heeft men gemeend, dat 't dierlijk magnetismus,
nog later d. hypnose en suggestie, hiertoe zou
kunnen dienen, en inderdaad heeft men voorbeelden v. d. gunstige werking v. dit middel. Er
zijn versch. dergelijke waarnemingen gedaan. d.
Aanwending der verdoovende kruiden, zooals
opium, was echter onzeker, dikwijls gevaarlijk
in d. toepassing, en 't magnetismus a. vele
bezwaren onderhevig, vooral omdat vele
lijders onvatbaar voor d. invloed er van zijn.
Van daar dat 't gebruik v. alle vroegere
anaesthetica nooit algemeen is geworden, en
dat d. meest bevoegde geleerden a. d. mogelijkheid hebben getwijfeld, dat men immer
een middel zou vinden, dat onder alle omstandigheden tot verdooving v. d. lijder, dien
men a. een kunstbewerking moest onderwerpen, zou kunnen dienen. Nog in 1839 noemde
Velpeau, een der eerste Fransche heelkundigen, 't zoeken naar een dergelijk middel
een hersenschim. d. Ontdekking v. 't dronkenmakende gas, 't protoxydum azoti door
Humphry Davy in 1799, had echter bij sommigen d. hoop levendig gehouden en Davy
zelf schijnt reeds a. d. mogelijkheid gedacht
te hebben, om dit gas tot verdooving bij heelkundige operation aan te wenden. Wijl d. uitkomsten bij 't gebruik v. dit gas niet altijd
dezelfde waren, 't geen a. d. min zuivere bereiding kan toegeschreven worden, kwam men
langzamerhand op 't denkbeeld om d. dampen
v. zwavel-aether tot verdooving te gebruiken.
Reeds in 1820 wendde Anglada te Montpellier
tegen hevige zenuwpijnen aetherdamp aan en.
Nysten beschrijft een toestel, die bij 't gebruik v. aetherdampen werd gebezigd, op 't
woord ether in d. diet. des Sc. med. v. 1815.
't Protoxydum azoti is werkelijk door Horace
Wells, tandmeester te Hartford in Connecticut, meermalen met vrucht bij 't trekken
v. tanden aangewend. Evenwel mislukte hem
dit, toen hij te Boston in 1844 in 't openbaar
dit middel bij 't trekken v. een kies bij een
lijder in een hospitaal wilde gebruiken. d.
Tandmeester Morton beproefde eerst aetherdamp op zich zelven en geraakte gedurende
zeven of acht minuten in een toestand v.
volkomen gevoelloosheid. Toen trok hij een
kies bij een inwoner v. Boston, en nadat hij
dezen eenige aetherdruppels, op een zakdoek
uitgestort, had doen inademen, gevoelde deze
v. d. kunstbewerking niets. Dit gelukkig gevolg werd door Morton a. d. heelmeester
Warren medegedeeld, die in Oct. 1816 een
groot gezwel in d. nek v. een jongeling wegnam, zonder dat deze, door aetherdamp bedwelmd, er iets v. gewaar werd. Uit Amerika
kwam d. aanwending v. dit middel naar Engeland en nu werd 't algemeen bekend. Al
spoedig kwam men op d. gedachte, dat ook
andere aethersoorten dezelfde kracht zouden
hebben en begon men ook andere zelfstandigheden to onderzoeken ; zoo werd d. kleurlooze
vloeistof, die men verkrijgt wanneer wijngeest
of aceton over een oplossing v. chloorkalk
wordt overgehaald, chloroforme of chlooraetheride (0 2 H Chl. 3) (Zie chloroforme) als
verdoovend middel door vele waarnemers
beproefd ; maar 't eerste denkbeeld, om die
tot vervanging v. d. aether to gebruiken, is
v. Simpson te Edinburg, die dit middel reeds
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in 1847 in d. heelkunde heeft ingevoerd en
ook op d. verloskunde heeft toegepast. Sinds
dien tijd werd 't gebruik v. chloroforme al
meer en meer algemeen, en tegenwoordig
wordt er zeldzaam een kunstbewerking
k
v.
eenig gewicht gedaan, zonder dat dit middel
daarbij aangewend wordt. Bij d. inademing
v. zwavelaether of v. chloroforme ondervindt
d. patient eerst een gevoel v. benauwdheid,
sours prikkeling tot hoesten en drukking op
d. borst ; spoedig echter ontstaat een aangename warmth en opgewektheid en 't gevoel
verdwijnt 't eerst uit d. uiterste ledematen;
d. lijder voelt zijn eigen zwaarte niet meer,
meent te zweven, kan niet meer proeven, ruiken of hooren en ziet allerlei visioenen; d.
bewusteloosheid en algeheele gevoelloosheid
is ingetreden, gedurende welke d. bedwelmde
steeds levendige droomen heeft, meest v. aangenamen aard, maar toch met een gevoel v.
angst of drukking vergezeld. Naarmate v. d.
toegediende hoeveelheid en 't gestel v. d.
zieke duurt deze toestand v. een tot twintig
minuten, als wanner in omgekeerde volgorde dezelfde verschijnselen wederkeeren, tot
't algeheele bewustzijn en gevoel is hersteld.
d. Geneesheeren geven d. voorkeur a. chloroforme boven zwavelaether, omdat d. eerste
sneller en zekerder werkt, d. zieke er minder
afkeer v. heeft, en omdat er geen toestel
noodig is. d. Chloroform wordt slechts op een
doek gegoten, en voor mond en neus gehouden, waarbij d. dampkring vrijen toegang heeft.
d. Chloroform (02 H2 C16) is kleurloos, riekt
aangenaam zoet, en heeft een s. gew. v. 1,49;
zoodat een druppel er v. in water zinkt als
een glazen kogeltje. Ofschoon tallooze gevallen zonder eenig nadeel voor d. lijder zijn
afgeloopen, ontbreekt 't echter niet a. voorbeelden, waar d. aanwending v. chloroforme
d. dood heeft veroorzaakt. Soms was dit a.
d. onzuiverheid v. 't gas toe to schrijven; in
andere gevallen was gebrek a. d. noodige
-.4poorzorg oarzaak,.. of d...aattivending_ v. 't middel to lang voortgezet. 't Is echter niet to
ontkennen, dat er ook andere gevallen zijn,
waarin geen dozer oorzaken bestond; waar
men d. noodlottige werking, die dit middel
voor sommige individuen, bijv. die a. ziekte
v. 't hart of v. d. groote vaten lijden, schijnt
to hebben, ale d. eenige aanleiding tot d. dood
aannemen moot; ofschoon deze voorbeelden
uiterst zeldzaam zijn.
Anaesthetica,, Zie Anaesthesie.
Anagallis L. of basterdmuur is een plantengesl. uit d. fam. der primulaceen on telt
meest soorten, die eerdarig on kruidachtig zijn.
Tot haar behooren o. a. A. arvensis (roods
basterdmuur), die in geheel Europa groeit on
voorheen in d. geneesk. gebruikt werd, A.
coerulea (blauwe basterdmuur), insgelijks in
geheel Europa op akkers en in tuinen to vinden,
A. collina, een heester, die in Marokko op d.
heuvelen groeit on bij ons om d. bloedroode
bloemen als sierplant gekweekt wordt, en A. latifolia, die in Spanje groeit on donkerblauwe
bloemen met rooden vruchtbodem heeft.
Anagram is letterkeering; 't verplaatsen
der letters v. een woord of zin, zoodat daardoor een ander woord of een andere zin
wordt veroorzaakt. Dus is bijv. Arnhem een
anagram v. Herman en nevel v. leven. In
vroeger tijden waren zulke woordspelingen
zeer in zwang, en men vindt dikwijls, in
oude bijschriften, 't jaartal door een anagram.
aangewezen. Een anagram v. Berolinum (Ben
lijn) is lumen orbi, 't walk daar op d. appal v. een kerktoren stond. Calvinus noemde
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zich op d. titel zijner Institutions, door een
anagram, Alcuinus. Voor d. boeken, door
Dirck Pieterssoone in 't begin der 17e eeuw
uitgegeven, ziet men een Romeinsch krijgsknecht, staande op d. aardbol met 't anagram
V. des boekverkoopers naam : „ick stri op sno
eerde." d. Veldheer Montecuculi teekende zich
some „Centum oculi"
Anagyris is een plantenges1„ tot d. fain.
der vlinderbloemigen behoorende, dat onder hare
soorten ranks boomen on heesters telt, die
in d. tropische gewesten groeien. 't Meest
bekend is A. foetida, een heester v. manslengte,
die in warme kuststreken der Middell. zee
groeit en welks bladeren een stinkend sap
bevatten.
Anahuac (d. w. z. land nabij 't water) is
d. naam v. 't rijk, dat F. Cortez veroverde. Zie
't art. Mexico.
Ana.klasis is d. straalbreking v. 't licht.
Anaklastiek is d. leer der straalbreking, ook
dioptriek geheeten.
Anakoluthie is een gebrek in d. redeneering, waarin vooral redenaars, die voor d.
vuist spreken, gemakkelijk vervallen, als zij
een aangevangen zin door een laaagen tusschenzin afbreken, en dan d. hoofdzin niet
goad voleinden, als dus 't praedicaat niet juist
a. 't subject past. 't Woord beduidt: gebrek
a. samenhang.
Anakoenosis is een redefiguur, waarbij
d. spreker 't doet voorkomen, alsof hij met
d. toehoorders in overleg treedt, hoe nu te
doen, hoe to besluiten.
Anakreon was een Grieksch dichter, uit
Teos in Tonle, die ruim vijf eeuwen v. Chr.,
in d. 62e Olympiade, leefde, en in d. ouderdom
v. 85 jaar stierf. Plato zegt, dat hij v. een a.an z i e n1 ij k geslacht afstamde en noemt Kodros,
d. laatsten koning v. Athene, zijn voorvader.
Polycrates2 tiran v. Samos, en Hipparchus,
zoon v. Pisistratos, tiran v. Athene, hadden
hem a. hun hof. Eenige schrijvers verhalen,
dat hij v. d. eersten een aanzienlijke som had
ontvangen, onder voorwaarde v. zijn paleis to
bewonen. Reeds d. volgenden dag bracht Anakreon 't geld terug, dat hij to lichtvaardig
had aangenomen, en smeekte d. tiran hem
zijn vrijheid en daardoor zijn vroolijkheid
terug to geven; deze trek heeft La Fontaine
overgenomen in zijn label „Le Savetier et le
Financier". Na d. dood v. Hipparchus keerde
Anakreon naar Teos terug, dat hij bij d. opstand v. Ionie tegen Darios verliet, om zich
to Abdera neder to zetten, waar hij stierf.
Teos vereerde zijn nagedachtenis door een
standbeeld naast dat v. Pericles, en geheel
Griekenland verkondigde zijn lof. Liefde en
wijn maken d. inhoud v. zijn liederen uit,
waarin tevens niet zelden eenvoud, luim en
vernuft onnavolgbaar doorstralen, zoodat anacreontisch thans beteekent: poezie, waarin d.
geest en smack dazes dichters heerschen. d.
Anakreontische versmaat, waarin deze liederen
geschreven zijn, bestaat uit korte regels, meest
v. drie trochaeen met een voorsiag v. een of
twee lettergrepen. Er zijn versch. uitgaven
v. zijn gedichten, sedert ze voor 't eerst te
Parijs, 1554, bij H. Stephanus 't licht zagen,
o. a. door J. F. Fischer (Lips., .1798); R. T. L.
Brunck (Arg. 1786); J. A. v. Reenen (Amst.,
1808). In 't . Nederl. bestaan versch. vertalingen
zijner oden, o. a. door G. Kempher (Alkmaar,
1726); G. Dornseiffen (Amst. 1809); J. H. Hoeufft
(in Nederl. versmaat, Breda, 1816); W. R. v.
Hoevell (Gron„ 1832); J. J. L. ten Kate en
S. J. v. d. Bergh (Gron. 1837). P. Nieuwland
vertaalde d; d. 4e ode on 't Duifje;
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Bilderdijk d; gEetare0v, Corm IX en „d.Liefde
gewond".
Anakrusis, Zie Voorslag.
Analecten (levcbtexta) noemde men in
driekenland d. overblijfsels v. d. maaltijd en
inzonderheid 't geen op d. grond viel. d. Sloven die ze weg moesten vegen en d. feestzaaI schoonmaken, heetten ook analecten
(erva2ExiaL). Later gaf men dezen naam a. vermamelingen v. gedichten of kleine prozastukken, die licht kunnen verloren gaan, of v.
beknopte documenten. Brunck heeft een volledige Anthologie uitgegeven onder d. titel
v. „Analecta veterum poetarum Graecorum"
(Strasb. 1785, 3 vol. 2e edit).
Analeptica noemt men in d. geneesk.
vluchtige, prikkelende middelen die, in kleine
giften gegeven, d. gezonken levenskracht tijdelijk weder oprichten kunnen. Zij worden zeer
spoedig in 't bloed opgenomen en werken daardoor als prikkel op d. middelpunten v. 't
zenuwstelsel, en doen ook voor een pool 't
gemis a. voedende middelen minder gevoelen.
Men brengt hiertoe aethers, aetherische
wijn en wijngeest met 't werkzame beginsel
v. balsamische, aromatische en bittere planters
bedeeld. d. Laatste noemt men cordiaca, hartsterkende middelen.
Analgie, Zie Anaesthesie.
Analogie (etva2oyda) beteekent overeenkomst, gelijkvormigheid of gelijkheid v. betrekking. In 't algemeen duidt men met dit
woord d. overeenkomsten aan, die ondersch.
dingen met elkander hebben. Deelen der wetenschap, die tot zulke overeenkomsten betrekking hebben, worden deswege analogische
genoemd. In d. logica wordt een sluitreden
een analogische geheeten, wanneer v. twee of
meer met elkander vergeleken dingen, die in
zekere punten blijkbaar volmaakt met elkander overeenkomen, 't besluit wordt opgemaakt,
dat 't een met 't andere ook in die punten
zal overeenkomen, waaromtrent d. vergelijking niet mogelijk was. Zoo besluit men bijv.
In d. geneesk. uit d. gelijkheid der kenteekenen eener ziekte bij ondersch. personen, tot
d., gelijkheid v. hare oorzaken, en tot d. geIijkheid der daartegen aan to wenden middelen, of tot hare geneeslijkheid. Op deze sluitredenen, gelijk op 'tgeen in d. logica Inductie
genoemd wordt (zie op dat woord) berusten alle
stellingen, die uit waarnemingen en ondervinding worden afgeleid, en welke daarom empirisch worden geheeten. Deze laatstgen. stellingen staan tegen die over, welke men door d.
Deductie (zie op dat woord) verkrijgt. In tegenstelling v. d. laatstgenoemde, die volkomen zekerheid geven, leveren d. analogische slechts
waarschijnlijkheid op. Deze is grooter of kleiner
naarmate 't getal der blijkbaar overeenkomstige
punten grooter of kleiner is, in vergelijking v. 't
aantal der punten v. vergelijking, die of blijkbaar onderscheiden zijn, of omtrent welke geen
rechtstreeksche vergelijking mogelijk is. In 't
algemeen zijn d. meeste stellingen, die tot d.
natuurk. wetenschappen betrekking hebben,
voor zoo verre zij niet uit wiskundige worden afgeleid, of die haar toepassing op 't levee
betreffen, besluiten uit d. analogie. In andere
wetenschappen heeft 't woord analogie een
beteekenis, die wel met d. bovengenoemde in
hoofdzaak overeenstemt, maar toch naar 't
eigenaardige der bijzondere wetenschap gewijzigd is. In d. Grammatica verstaat men er
door: d. overeenstemming in d. vorming, afleiding, samenstelling der woorden, uit welke
analogie d. grammatische regelen worden af-
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geleid. 't Tegengestelde der Analogie wordt
hier Anomalie genoemd. In d. Mathesis, althans in die van Euclides en van die hem
volgen, wordt door 't woord Analogie hetzelfde aangeduid, wat men later proportie of
ook evenredigheid heeft genoemd. In d. Rechtswetenschappen heeft 't woord Analogie een
zeer bepaalde beteekenis. 't Kan namelijk gebeuren, dat d. wetgeving voor een bepaald
geval, tot een billijke uitspraak niet toereikend is. In dit geval zoekt men een aanvulling v. 't ontbrekende der wetgeving, on gaat
men daarbij v. d. onderstelling uit, dat d. wetgever, die niet alle mogelijke gevallen heeft
kunnen voorzien, zich zelven zal gelijk blijven, on men tracht op die wijze to bepalen
wat d. wetgever tot wet zou gemaakt hebben,
als hij a. 't nu voorkomend geval had kunnen
denken. Deze handelwijs wordt Analogie genoemd, welke niet verward moat worden met
d. interpretatie der wet. In strafzaken wordt
d. Analogie doorgaans niet toegestaan. Ook
is zij niet toepasselijk op privilegiOn on bijzondere rechten. Somtijds dient d. Analogie,
in plaats v. tot uitbreiding, tot beperking der
gegeven wetten. Ook in d. Theologie komt
dit woord voor, waar het ontleend is uit
Rom. XII : 6. In deze wetenschap beteekent
Analogie des geloofs d. betrekking v. onbepaalde
of onduidelijke uitspraken des Bijbels tot d.
meer bepaalde en duidelijke; on 't recht om
deze uit gene to verklaren. Hiervan maakt
d. Protestantsche Kerk gebruik, die daarbij v.
d. onderstelling uitgaat, dat d. Bijbel uit zich
zelf moat verklaard worden on dat dus d.
daarin min duidelijk uitgesproken leerstellingen uit d. meer duidelijke moeten worden afgeleid. In lateren tijd heeft men dat wat men
vroeger Analogie des geloofs noemde, geest der
Schrift, geest des Christendoms, ook wel panharmonische schriftverklaring genoemd. d. Alleszins gegronde onderstelling ligt hierbij ten
grond, dat 'tgeen den is en zijn moet, geen
onderling strijdige bestanddeelen kan bevatten. Niettemin kan men een volstrekte harmonic) tuss. alle boeken v. d. Bijbel, die door
zoo geheel ondersch. personen en in zoo geheel ondersch. tijden zijn geschreven, niet onbepaald aannemen. In d. 11,.-Katholieke kerk
wordt a. d. onbepaalde en onduidelijke uitspraken v. d. Bijbel door 't kerkelijk gezag
een bepaalden zin gegeven; daar is 't derhalve niet noodig om zich op d. Analogie des
geloofs to beroepen.
Analysis (avecluaL0 beteekent letterlijk
ontbinding, oplossing, ontleding. Dit woord
heeft als kunstterm in ondersch. wetenschappen een eigenaardige beteekenis, bij welke
echter d. oorspronkelijke beteekenis altijd ten
grondslag ligt. 't Wordt, behalve in d. Chemie
(zie 't volg. artikel) vooral in d. wijsbegeerte
en in d. wiskunde gebruikt. In d. Wijsbegeerte
stoat 't tegen d. synthesis (samenstelling) over,
en beduidt 't die logische behandeling v. eenig
denkbeeld, waardoor men 't in zijne bestanddeelen on kenteekenen oplost, ten einde daardoor d. duidelijkheid to bevorderen. Een op
deze wijze verkregen begrip wordt deswege
een analytisch begrip genoemd. Evenzoo wordt
een definitie (bepaling) of eenige gevolgtrekking, welke men door d. analysis v. eenig begrip verkrijgt, een analytische definitie of gevolgtrekking genoemd. Op gelijke wijze kan
een stelling, die uit d. vereenigin.g v. twee
begrippen bestaat, v. welke d. een 't onderwerp, d. andere 't gezegde is, voor analysis
vatbaar zjjn. Dit is 't geval als 't gezegde
reeds in 't onderwerp begrepen is. Zoo is bijv.
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d. stelling : „een lichaam is uitgebreid" analytisch, omdat 't begrip lichaam dat v. uitgebreidheid in zich sluit. Daarentegen is d. stelling: „een lichaam is veerkrachtig" synthetisch, omdat 't denkbeeld v. veerkracht niet
met dat v. lichaam onafscheidelijk verbondeh
is. In bewijzen, die uit geheele reeksen v.
safimverbonden sluitredenen bestaan, kan
men teruggaan v. 't min tot 't meer algemeene, v. 't voorwaardelijke tot d. voorwaarde,
en zoo voortgaande opktimmen tot algemeene
beginselen. Doze handelwijze is d. analytische
in tegenstelling v. d. synthetische, waarbij
men v. 't meer tot 't minder algemeene afdaalt. d. Analytische methode is voornamelijk
v. toepassing bij alles, waarvan men alleen
door waarneining en ondervinding kennis kan
verkrijgen, uit welke men door afzondering
der ondersch. kenteekenen, en dan vervolgens
door vereeniging v. d. onderling overeenkomende, algemeene stellingen afleidt, waarbij
men zich v. d. Analogie en Inductie bedient.
In d. Paedagogiek onderscheidt men d. analytische v. d. synthetische methode daarin,
dat men bij d. laatste begint met 't eenvoudige, nabijzunde, daaraan 't naburige toevoegt
en alzoo opklimt tot 't geheel ; maar dat men
bij d. analytische begint met een algemeene
beschouwing der to onderwijzen wetenschap,
deze in onderdeelen scheidt, en bij d. behandeling dozer onderdeelen tot bijzonderheden
afdaalt. Begint men bijv. in 't onderwijzen der
aardrijkskunde met d. woonplaats, om daaraan
d. kennis der gemeente, der provincie, v. 't
vaderland en d. aangrenzende landen to verbinden, dan is dit synthetisch. Begint men
met een beeld der geheele aarde, en een schets,
hoe d. oppervlakte in werelddeelen en wereldzeegn wordt onderscheiden, om zoo tot Europa,
tot 't vaderland, tot d. woonplaats to komen,
dan is dit analytisch. d. Eerste methode is
bier zeker d. beste, maar kost zeer veel tijd;
't is daarom geraden synthetisch to beginnen,
maar na genoegzame voorbereiding analytisch
voort to gaan.
In d. zuivere Wiskunde (aldus in tegenstelling v. d. toegepaste genoemd) heeft 't woord
Analysis een veelomvattende beteekenis. Men
verstaat daaronder vooreerst d. algemeene
Rekenkunst of Algebra, (zie dat art.) en wel
bepaaldelijk d. leer, om met behulp v. letters
en eigenaardige teekens tot aanduiding v. getallen en v. hun onderlinge betrekkingen, door
vergelijkingen nit bekende of als bekend onderstelde grootheden d. onbekende 'op to sporen. Ook wordt dair onder Analysis verstaan
d. leer der wetter, volgens welke in 't algemeen d. grootheden v. elk. afhangen. Zij wordt
in twee afzonderlijke deelen gesplitst, waarvan 't eene d. leer der eindige, 't andere die
der oneindige grootheden behandelt. d. Eerst.
genoemde,somtilds
ook d. Theorie der Function
geheeten, d. wetenschap v. d. eigenaardige
vormen der grootheden, en bevat d. leer der
reeksen, der combinati6n, der logarithmen, der
goniometrische lijnen, d. analysis der kromme
lijnen e. d. g. d. Laatstgenoemde bevat drie
ondersch. deelen: d. differentiaal-, d. integraalen d. variatie-rekening. Aan d. kennis der
wisk. analysis is men voor een groot deal d.
grooten vooruitgang verschuldigd, die in lateron tijd in d. wetenschappen verkregen is,
welke v. d. wiskunde afhangen on daarop gebouwd zijn.
In een geheel andere beteekenis gebruikten
d. oude wiskundigen 't woord analysis. 't Had
alleen betrekking tot d. oplossing v. meetk.
vraagstukken. Wat in eon meetk. figuur on-

ANA.

bekend was, bij voorraad als bekend aannemende, poogde men d. betrekking, waarin 't
eerstgenoemde v. 't laatstgenoemde of ping
to leeren kennen, ten einde 't door d. eene of
andere kunstgreep wader to kunnen vinden.
Daze handelwUze ward analysis geheeten, in
tegenstelling v. d. synthesis, die een aanwijzing was om 't gezochte door een bepaalde
constructie to vinden. d. Ouden en d. wiskundigen voor d. 17e eeuw maakten v. deze analysis zeer veel work. Thans wordt zij nog
door d. Engelsche wiskundigen met eenige
belangstelling beoefend, die daarin Newton
volgen. Behalve 't een en ander v. Euclides,
v. Apollonius v. Perga en v. Archimedes, zijn
d. schriften der Ouden over d. meetkundige
analysis verloren gegaan.
Analysis (Scheikundige) is d. ontleding der
samengestelde lichamen in hun ongelijksoortige bestanddeelen. Als daarbij alleen d. geaardheid der bestanddeelen wordt opgespoord
en aangewezen, heet zij qualitatieve, maar
wordt daarenboven d. gewichtsverhouding der
bestanddeelen onderzocht, dan noemt men
haar quantitatieve analysis; d. qualitatieve
heeft dus ten doel, om d. bestanddeelen v.
een niet bekende stof, tot bekende stoffen of
verbindingen to ontleden, uit welke verbindingen men dan tot d. samenstelling v. d.
onderzochte stof kan besluiten. 't Doel der
quantitatieve analyse is, om d. bij 't qualitatief onderzoek bekend geworden stoffen tot
verbindingen to brengen, die 't meest geschikt
zijn voor een nauwkeurige gewichtsbepaling.
Verder onderscheidt men een anorganische en
een organische analyse. Door d. eerste worden
d. bestanddeelen der anorganische of onbewerktuigde lichamen, bijv. v. d. meeste delfstoffen, door d. tweeds worden die der organische of bowerktuigde lichamen, die v. plantaardigen en dierlijken oorsprong zijn, zoowel
qualitatief als quantitatief aangetoond. Over
dit artikel is zeer lezenswaardig : „HandwOrterb. der reinen u. angew. Chemie" von Dr. Liebig, Dr. Poggendorff u. Dr. Wohler (1842);
„Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse" von Dr. G. R. Fresenius (de Aufl., 1850) en.
„Anleitung zur quantitativen chemischen Analyse" 'von Dr. G. R. Fresenius (2e Aufl., 1852).
Analziem is een gesteente, dat trapezoeder-vormige kristallen vormt; 't is doorgaans
rood of grit's, soms waterhelder, on wordt in
amandelsteenen in vele gebergten v. Zuid- en
Oost-Europa gevonden. Amalziem is niet zeer
hard, heeft een s. gew. v. 2,25 en bestaat uit
55 pet kiezelzuur, 23 pct aluinaarde, 14 pet,
natron en 8 pet water.
Anam of Annam2 is 't Oostelijkste rijk
v. Achter-Indi6, gelegen tuss. 45' on 23° N.B.
on tuns. 103° on 109° O.L. v. Greenwich, ten
N. door woestijnen v. China gescheiden; on ten
W. door Siam begrensd, ruun 9000 v.k. geog.
mjl groot met, naar raming, 15 millioen bewoners. Bij verdrag v. 6 Juni 1884 is dat rijk
geheel onder beschermheerschappt v. Frankrjk gesteld en d. prov. Tongking daaraan
afgestaan. Frankrijk vertegenwoordigt Anam
in 't buitenland, beveelt over 't leger,.beheert
d. in- on uitgaande rechten. legt garmzoen in
a. haven Thoenan, die nalAj d. hoofdst. Hueis, en houdt toezicht op 't binnenl. bestuur,
dat in handen v. Anamietische ambtenaren
is. Een bergketen, waarvan enkele to pen
zich boven 2000 M. verheffen, loopt a. d. Westzijde v. 't N. n. 't Z. en d. rivier Mekong of
Menam-Cambodja, in China ontspringend, volgt
denzelfden loop, en valt in d. golf v. Anam
of Tongking, een boezem v. d. Chineesche zee.

ANA.

211

Er zijn wel versch. baaien, maar geen goede
baar en gezond;
havens. In 't N. is 't vrucht
't Z. heeft v. Apr. t. Oct. regen-mousson uit 't
Z.W. en v. Oct. t. April droge mousson uit t
N.O. Er heerschen dikwijls typhoons (geweldige dwarrelwinden). In Anam zijn veel groote
wilde dieren, als olifanten, tijgers, rhinocerossen, reuzenslangen en krokodillen, maar 't
levert zijde, katoen, suiker, kaneel, peper,
thee (v. minder kwaliteit dan d. Chineesche),
rijst, mals, velerlei houtsoorten, waaronder 't
welriekend adelaarshout, goud zilver, koper,
er, tin en edele steenen. d. Anamieten zijn
ongolen, in 't Z. met d. oorspronkelijke bevolking vermengd, spreken een Chineesch
dialect, schrijven met Chineesche karakters,
staatsbestuur, kunst en kennis is Chineesch
en d. algemeene godsdienst is die v. Boeddha,
maar nabij d. kust woven ongeveer 400 000
Christenen, die voor 't meerendeel afkomstig
zijn v. d. in 1624 uit China en Japan gevluchten. Anam is samengesteld uit d. vroegere
Chineesche provinci8n Tongking, Cochinchina
en Cambodja, en d. beheerschers erkenden tot
1874 d. Chineesche souvereiniteit. d. Hoofdstad
v. Tongking is Hanoi of Ketsjo met 120 000
inw., v. Cochinchina d. residentie Hue met
30 000 of (met d. voorsteden) 50 000 inw., en v.
Cambodja d. stad Saigoon. In 1859 veroverden
d. Franschen Saigoon, zij breidden sedert
hun gezag en bezit steeds verder uit; maar
in 1874 brak in Tongking een geweldige beweging tegen hen uit v. d. zoogen. Zwarte Vlaggen, ondersteund door Chineezen, dat zijn
souvereiniteit wilde doen gelden. Sedert Mrt
1882 is 't Frankrijk gelukt, ten koste v. groote
opofferingen v. geld en menschenlevens (meer
slachtoffers v. 't klimaat dan v. d. vijandelijke
wapenen) Tongking geheel in bezit te nemen
en 't geheele rjjk afhankelijk te maken. China,
dat werkelijk in staat v. oorlog gekomen was,
bij Bak-ninh en op Formosa gevoelige nederlagen geleden had, en welks gezant TSENG te
Pans een moeilijken post had, legde zich bij
't gebeurde neder, sloot vrede en erkende bij
tractaat v. 1 Mrt 1885 Frankrijks gezag in
Achter-Indict.
Anamorphosen zijn wanstaltig geteekende figuren, die uit een bepaald oogpunt
of door zekere glazen of in spiegels beschouwd,
zich regelmatig voordoen. Men onderscheidt
d. anamorphosen in optische, dioptrische en
catoptrische; d. eerste zijn teekeningen, die
men uit een bepaald oogpunt moet beschouwen ; d. dioptrische eischen dat men ze door
een glas v. bepaalden worm, gewoonlijk een
veelhoekig geslepen glas (polyeder) beschouwt ;
en d. catoptrische in cylindrische, kegelvormige of pyramidale spiegels moeten worden
gezien om zich regelmatig voor te doen. d.
Regelen, die bij 't ontwerpen v. anamorphosen
behooren te worden gevolgd, zijn uit d. wetten der breking en terugkaatsing des lichts afgeleid. Men vindt onderricht tot 't teekenen v.
anamorphosen bij Wolf, „Elem. dioptr. probl."
Ananas (Bromelia Ananas L.) is een tot
d. nat. fam. der Bromeliace8n en d. Hexandria
Monogynia behoorende en uit tropisch Amerika afkornstige plant, wier door d. cultuur
veredelde vruchten, onder d. lekkernijen geteld worden. Zij is in d. 17e eeuw naar Azi8
en Afrika overgebracht, waar zij tegenwoordig
op vele plaatsen bijna even algemeen is als
in haar oorspronkelijk vaderland. d. Eerste
uitvoerige beschrijving dezer plant is v. Oviedo
(in zijn „Nat. Gesch. van Indict", 1535). d. Kweeking der Ananas in Europa wordt algemeen
opgegeven v. Holland te zijn uitgegaan ;
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Wttewaal beweert, dat Pieter de la Court d.
eerste geweest is, die, met zijn broeder Jakob,
omstr. 1658, op Meerburg bij Leiden, deze
vrucht in d. kas tot rijpheid bracht. In Engeland schijnt d. ananas eerst in 1690 en in
Frankrijk (volg. Noel en Carpentier) in 1733
te zijn gekweekt. d. Vrucht is op een tamelijk
stevigen, door een menigte bundelsgewijs samengedrongen bladeren omgeven, steel gezeten, en behoort eigenlijk tot d. samengestelde
vruchten. Inderdaad leert 't ontleedkundig onderzoek, dat zij uit een verzameling v. met
elk. vergroeide, door d. cultuur v. pitten beroofde, bessen bestaat, welke vroeger ieder
afzonderlijk, door een buisvormig, zesdeelig
bloemdek omhuld worden. Zij is meest ovaal,
v. buiten bruin-rood en ruw, in min of meer
regelmatige, met d. bessen overeenkomende
hokjes verdeeld, v. binnen wit of geelachtig.
Haar top wordt door een bundel v. gewone
stengelbladeren gekroond. Algemeen worden
niet alleen d. smaak en saprijkheid, maar ook d.
geur der goad gekweekte ananassen hoog goroemd maar deze verlokkende eigenschappen
maken haar dikwerf tot een verderfelijke lekkernij voor Europeanen, die, nauwelijks in
Oost- of West-Indic aangeland en a. 't klimaat
dier streken nog ongewoon, daarvan op eenmaal to groote hoeveelheden gebruiken ; want
d. ananas behoort tot d. zeer verkoelende
vruchten, bevat een groote hoeveelheid plan.tenzuren en doet daardoor spoedig 't darmkanaal ziekeltjk aan.
d. Zwaarte eener ananas is 6 a 8 KG., hoewel
men, vooral in Engeland, herhaalde malen
exemplaren v. 10 KG. gekweekt heeft. d. Engelschen hebben 't in d. kweeking der ananas
't verst gebracht, hoewel men ook sommige
streken v. Duitschland to dien opzichte niet
mag uitsluiten. d. Reden, waarom men zich
minder algemeen op deze cultuur toelegt is
dat daartoe niet alleen bijzonder ingerichte
stookkassen, maar ook een zeer zorgvuldige
oppassing vereischt wordt, 't geen groote
kosten na zich sleept. Tegenwoordig worden
d. ananassen in blikken, met suikerwater
gevulde, doozen, uit streken, waar zij in overvloed groeien, snel naar andere landen overgevoerd. Behalve d. vruchten (v. wier sap in
Amerika nog een wijnachtige drank bereid
wordt) zijn ook d. lange, smalle, a. d. rand
doornig getande, bladeren der ananasplant
voor d. inboorlingen der keerkringsgewesten v.
belang, want hiervan vervaardigen zij een
soort v. touw, dat in sterkte voor 't uit hennep geslagene niet onderdoet.
Ananias komt als hoogepriester in d.
gesch. v. Paulus voor. 't Is onzeker of hij die
waardigheid wettig bekleedde, of die tot nadere benoeming waarnam. Paulus althans
schijnt hem in 't verhoor, door Lukas beschreven, niet erkend to hebben. Ztjn bevel
om, in genoemd verhoor, Paulus, die nog
niets gezegd had, dan : „Ik heb met alle goede
conscientie voor God gewandeld tot op dezen
dag," op d. mond to slaan, en zijn reis naar
Cesarea, om met Tertullius voor Felix, d.
onschuldige als schuldig gestraft to krijgen,
doen hem kennen als een onrechtvaardig
rechter; hij was gierig, hoogmoedig on wreed.
ANANIAS v. Damaskus ontving on onderwees
Saulus (Paulus) na zijne bekeering. ANANIAS
on SAPPHIRA behoorden onder d. laden der
eerste christengemeente, maar trachtten, hoewel to vergeefs, Petrus to misleiden.
Ananjew is een arrond.-hoofdst. in 't Russ.
gouvernement Kherson met 14 000 inw., die
veel graanhandel met Odessa drijven.
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Anapa of Anap is een Russ. hoofdstad
in Kaukasia, a. d. Zwarte zee,. 17 K.M. v. d.
mond v. d. Koeban, met 10 000 mw. Er is een
garnizoen, een station v. d. vloot en veel
handel op Poti en Trebizonde. d. Turken hadden deze plaats in 1784 als grensvesting tegen
Rusland aangelegd, maar na herhaalde wisselingen is zij bij d. vrede to Adrianopel (1829)
a. Rusland gebleven.
Anapaestus is in d. dichtkunst een metrische voet, uit twee korte en een lange
lettergreep (_ —), bijv. Amsterdam, bestaande, en dus 't tegenovergestelde v. een
dactylus, die (— — als Leeuwarden, klinkt.
Anaphora heet in een gedicht of rede 't
herhaald aanvangen of eindigen v. zinnen
met hetzelfde woord, bijv. „Dloed verloren,
veel verloren, Eer verloren, alles verloren."
Anarchie is regeeringloosheid, of d. toestand v. een staat, waarin d. burgers zich
aan geen wetten verbinden.
Zulk eon toestand is op d. duur onhoudbaar, want een maatschappij zonder instellingen, waaraan d. laden gehoorzamen, kan niet
bestaan. Door anarchisten verstaat men dan
ook niet zoo zeer aanhangers eener anarchie,
als wel heftige omwentelinggezinden, die d.
bestaande maatschappij, zonder iets of iemand
to ontzien, willen vernietigen. In Rusland noemen zich d. anarchisten nihilisten ; zij trachten
d. val v. 't staatsgezag to bewerken door geheime genootschappen, dynamiet-aanslagen
en 't vermoorden der keizerlijke familie. In
Frankrijk heeten d. republikeinen v. d. uiterste
linkerzijde anarchisten; zij gaan nog een stap
verder dan d. radicalen; hun leus is : „ni Dieu,
ni maitre." In Duitschland, en v. daar uit over
West-Europa en in d. Vereen. Staten verbreid,
zijn d. heftige sociaal-democraten, d. blinde
volgers v. MARX, d. anarchisten. Waar d. sociaal-democraten d. opheffing v. d. grondeigendom, v. 't erfrecht, v. 't kapitaal, geleidelijk
of ten minste zonder opstand tegen 't wettig
gezag, beoogen, begeeren d. anarchisten 't
communisme in to voeren door oproer, moord,
brandstichting en plundering. Anarchie leidt
tot despotisme ; overal en altijd, waar d. afbrokers der maatschappij voor een oogenblik
't heft in handen kregen, zijn zij geaindigd
met a. een volksmenner to gehoorzamen,
Wiens wil pijnlijker knelde dan d. verbroken
banden.
Anasarka (Huidwaterzucht) is een ziekelijke toestand, waarbtj zich een waterachtige
vloeistof onder d. huid over een groot deal
v. 't lichaam ophoopt. Ztj is in verreweg d.
meeste gevallen een verschijnsel v. andere
ziekten, vooral v. d. ziekte, die naar Bright
genoemd wordt (Zie BRIGHT, ziekte v.), en
V. organische hartziekten.
Anastasi (BRATANOWSKY), geb. in 1761 nabij
Kiew, was een beroemd Russisch kanselredenaar. Hoewel v. geringe afkomst, klom hij op
tot aartsbisschop en lid der Synode. Hiij. over'.
m beto Astrakan in 1816, on heeft wel eenige
langrijke geschriften uitgegeven, maar oefende
grooter invloed door zijn schitterende welsprekendheid.
Anastasia is d. naam v. twee vrouwen,
die in d. R.-Kath. kerk als heiligen worden
vereerd. d. Eerste, wier odenkdag op 25 Dec.
valt, was d. vrouw v. Publius, on word in
303 onder keizer Diocletianus to Aquileja, om
't geloof verbrand; d. andere, op 10 Mrt herdacht, ontweek d. aanzoeken v. keizer Justinianus in een klooster to Alexandria, waar
zij in 567 stierf.
Anastasius I (DicoRus) was Grieksch kei-
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zer v. 491 tot zijn dood in 518. Hij was gehuwd
met d. weduwe v. keizer Zeno, versloeg d.
Perzen, omringde Konstantinopel met een
reeks vestingwerken, on verminderde d. belastingen, maar worstelde vergeefs tegen d.
twistende kerkelijke secten. ANASTASIUS II
(ARTEMIUS) heerschte over 't Grieksche keizerrijk v. 713 t. 716. Hij regeerde voortreffelijk,
maar ward door verraad ten val gebracht on
op last v. Leo d. Isauriar vermoord.
Anastasius was d. naam v. vier pausen,
die respectievelijk v. 398 t. 402, v. 496 t. 498,
v. 911 t. 913 on v. 1153 t. 1154 regeerden. d.
Eerste vaardigde voorschriften uit betreffende
d. ongehuwden staat der hooge geestelijkheid
on veroordeelde d. Manicheers; d. viercV wordt
als een wijs kerkvorst geeerd.
Anastasius (abt) to Rome, leidde als keizerlijk gezant onderhandelingen to Konstantinopel in 869 en to Napels in 871. Hij overl.
in 886 on list een leerrijk werk na : „Historia
de vitis Romanorum pontificum."
Anastasiiis Griin, Zie Auersperg.
Anastatica hierochuntica L. of Roos
van Jericho is een eenjarige plant, die in
Syria, Arabia on Egypte in zandigen bodem
wast. Na 't afvallen der zaden on bladeren
schrompelt d. plant als een kluwen to zamen,
en wordt door d. woestijnwind ontworteld en
voortgestuwd. Geraakt zulk een kluwen in
vochtigen bodem of in d. regen, dan zuigt het
vocht op, en 't zwelt tot een roosvormigen
bol. In d. middeleeuwen hechtte zich 't bijgeloof a. dit verschijnsel, en pelgrims on kruisvaarders brachten vele Jericho-rozen n. 't
Weston. Ook d. Selaginella lepidophylla, een
schoone, zeldzame plant, die bij Oaxaca in
Mexico groeit, en in dat land duur betaald
wordt, bezit d. eigenschap v. in gedroogden
staat saam to rollen en bij bevochtiging zich
tot een sierlijken roosvorm uit to zetten.
Anastatius, genoemd VELIANUS, leefde in
't midden der 16e eeuw en predikte d. hervorming to Garderen in Gelderland. Door d.
inquisitie vervolgd, week hij naar Straatsburg. In 1554 gaf hij in 't licht: „Der leeken
wegwijzer."
Anastomose is d. ineenvloeiing v. twee
aderen of v. twee zenuwtakken in 't dierlijk
lichaam. Door anastomose ontstaan d. adernetten en -vleehten, worden d. haarvatenstelsels
gevormd, en wordt 't mogelijk, dat al is eon
lichaamsdeel verwijderd of eon ader afgebonden, d. bloedsomloop toch plaats kan hebben.
Ook 't adernet in d. bladeren v. d. tweezaadlobbige planten ontstaat door anastomose.
Anastro (GASPAR D'), een Biscayer, to
Antwerpen als koopman bankroet geleden
hebbende, was d. man die, verlokt door d.
uitgeloofde belooning voor 't vermoorden v.
prins Willem v. Oranje, zijn dienaar Jean
Jauregui overhaalde d. aanslag to beproeven,
die d. Prins een pijnlijke wonde en d. dader
d. dood berokkende. Om zelf niet in gevaar
to geraken, had d. verleider naar Ostende, dat
toen Spaansch was, d. wijk genomen, vanwaar
meenende dat d. aanslag gelukt was, brievon naar d. magistraat v. Antwerpen zond,
om die tot overgave der stad a. Parma to
bewegen.
Anathema, Zie Ban.
Anatocismus is een vorm v. woekerwinstneming, die ontstaat door geld, dat op korten
termijn uitgeleend on dan niet terug betaald
is, met d. intrest to vermeerderen, en alzoo
over kleine tUdperken intrest v. intrest to
vragen. Bij d. Grieken gaf dat aanleiding tot
d. snellen aanwas v. schulden ; bij d. Romei-

.

ANA.

213

nen werd dit sedert Cicero, en onder d. Cesars
verboden, en onze wetten erkennen slechts
intrest op intrest voor tijdperken v. minstens
een jaar .en dan nog alleen als gevolg v.
een daartoe vooraf aangegane overeenkomst
met d. schuldenaar of v. een rechterlijke toewijzing.
Anatolie, Zie Natolie.
Anatomie, Zie Ontleedkunde.
Anatto of Orlean is een licht-oranjekleurige verfstof, die uit d. vrucht v. d. in
0.- en W.-Indi8 groeiende Bixa orellana verkregen en o. a. tot 't kleuren v. boter en kaas
gebruikt wordt.
Anaxagoras was een der grootste wijsgeeren, wis- en natuurkundigen der oudheid.
Hij werd omstr. vijf eeuwen v. Chr. te Clazomene geb., en ontdeed zich, om des to
vrijer zich te kunnen oefenen, v. d. aanzienlijke bezittingen, hem door zijn voorouders
nagelaten, weigerde alle eerambten en bedieningen, en trad nimmer in 't huwelijk. Hij
onderwees Perikles in d. wijsbegeerte, en stond
hem met zijn raad bij in 't bestuur v. Athene.
Aan hem wordt d. cntdekking der oorzaken
v. d. zons- en maansverduisteringen toegeschreven, en hij wordt voor d. eersten wijsgeer
gehouden, die God als d. oorsprong der natuur erkende, en d. Schepper v. d. stof afzonderde. d. Priesters brachten hem in verdenking, met 't gevolg, dat hij Athene moest
verlaten, en naar Lampsacus week, waar hij,
73 jaar oud, stied.
Anaximander, wijsgeer en wiskundige,
was d. zoon v. Praxiades, en geb. te Milete,
610 v. Chr. Hij beoefende voornamelijk d. wis-,
aardrijks- en sterrekunde. Belangrijke ontdekkingen, zoo als bijy. die v. d. schuinschheid
der ecliptica, worden a. hem toegeschreven.
Hij vervaardigde een kaart v. Griekenland,
en om zijn stelsel op te helderen, een hemelglobe. Als wijsgeer dacht hij over 't oorspronkelijk beginsel v. d. wereld der verschijnselen
na, dat, naar zijn gevoelen iets moest zijn,
dat geheel onbepaald was, waaruit door een
eeuwig voortdurende beweging, alles zich
onderling afzondert en zich later weder vereenigt. Hij verklaarde echter 't ontstaan der
zichtbare wereld uit voor ons duistere hypothesen en op een wijze, v. welke wij uit
gebrek a. genoegzame en duidelijke berichten,
weinig met juistheid kunnen mededeelen.
Merkwaardig zijn intusschen d. uitkomsten
zijner redeneeringen. Volgens hem was d.
zon in d. allerhoogste gewesten des hemels
geplaatst; had deze een acht-en-twintig maal
grooter omvang dan d. aarde en d. gedaante
v. een bol, waaruit stroomen vuurs vloeiden.
d. Maan was hem insgelijks een bol, negentien
maal zoo groot als d. aarde; haar schuinsche
stand was d. oorzaak v. hare phasen; hare
geheele omkeering die v. hare verduistering.
d. Aarde hield hij voor een cylinder, die in
't midden des heelals zweefde, en die uit
vocht, bij uitdroging door middel v. d. zon,
was ontstaan. Hij stierf 546 v. Chr.
Anaxin2enes, een wijsgeer, to Milete geb.
omstr. 556 v. Chr., dacht even als Anaximander over d. oorsprong der zichtbare wereld.
Volgens hem is d. lucht d. oneindige, goddelijke, zich eeuwig bewegende grondstof,
waaruit alle dingen zijn to voorschijn gekomen. Ook d. ziel is lucht. d. Omtrek des
hemels bestaat uit aarde en kristal. d. Sterren
zijn lichamen even als d. aarde, over welke
een vuur is uitgegoten. d. Zon, door welke
d. jaargetijden bepaald worden, is een platte
schjjf. Even zoo d. aarde, die in 't midden
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v. d. lucht zweeft, en rondom welke zich
alles beweegt.
Ancachs is een departement v. Peru in
Z.-Amerika, grenst t. W. a. d. Grooten oceaan,
t. N. a. 't dep. Libertad, t. 0. a. Huanco en
t. Z. a. Lima, telt op bijna 2000 vk. geogr. mijl
285 000 bew. en is verdeeld in 7 provincien. d.
Hoofdst. heet Huaraz, a. d. spoorw., die 't
dep. doorsnijdt. d. Bevolking drijft landbouw
en veeteelt, en d. Westelijke afhellingen der
Cordilleras zijn zeer rijk aan zilvermijnen.
Ancelot (JACQUES A. P. F.) geb. 9 Feb. 1794
to Havre, verwierf zich door 't treurspel
„Louis IX" zooveel naam, dat koning Lodewijk XVIII hem een jaargeld schonk en tot
bibliothecaris v. 't arsenaal benoemde. Door
d. Juli-revolutie v. 1830 verloor hij deze voordeelen, zoodat hij in zijn onderhoud moest
voorzien door vaudevilles te schrijven. Uit
zijn besten tijd zijn nog d. treurspelen; „Le
maire du palais" en ,Elisabeth d'Angleterre"
en een heldendicht „Marie de Brabant."
Anceps heet in d. prosodie een lettergreep,
die als lang en als kort, met of zonder nadruk
kan voorkomen. d. Samenhang v. 't vers
bepaalt d. nadruk en 't teeken dezer onbestemdheid is
Anchises, een Trojaansch vorst, verwekte
bij Aphrodite (Venus) de held Aeneas, die
hem bij d. brand v. Troje op zijn schouders
uit d. stad droeg. Hij stierf to Drepanum op
Sicili8. Verg. 't art. Aeneas.
Anchusa, L. is een plantengesl. uit d. fam.
der asperifoliaceen, waarvan A. tinctoria of alkanna (zie dat art.) een verfstof levert, en
andere soorten als sierplanten gekweekt worden, bijv. A. augustafolia, in Italii, met aarvormige trossen v. licht-purperen met wit en
blauw afgezette bloemen, A. capensis, in Z.Afrika, met roode en blauwe bloemen en A.
paniculata a. d. kusten v. d. Middell. zee met
trossen hemelsblauwe bloemen. In ons vaderland groeit op zandige gronden d. geneeskrachtige ossentong (A. officinalis) met lancetvormige bladeren en paarse bloemtrossen.
Anchylosis of Anhylosis is stijfheid,
onbewegelijkheid v. een gewricht. Ware gewrichtsverstijving bestaat, als d. beide oppervlakten met elkander vergroeid zijn; onware,
als d. stijfheid door vergroeiing, contractuur
of andere aandoeningen der naburige spieren
on pezen wordt voortgebracht. Is d. beweging
in 't aangedane gewricht geheel opgeheven,
dan bestaat er een volkomen anhylosis; een
onvolkomene in 't tegenovergestelde geval.
d. Anhylosis komt meest voor in d. scharniergewrichten, 't gewricht v. d. elleboog en
d. knie; maar ook d. andere kunnen er door
aangedaan worden. d. Oorzaken zijn: ontsteking, wonden, zweren, ontaarding der gewrichts-oppervlakten en afzetting v. kalkachtige stof in 't gewricht. Onware en onvolkomen gewrichtsverstijving is geneeslijk:
d. ware en volkomen bijna nooit. Men heeft
in d. laatsten tijd met vrij goed gevolg d.
vorming v. kunstgewrichten beproefd. Een
zorgvuldige behandeling v. alle wonden, beleedigingen of aandoeningen der gewrichten,
om daardoor d. verstijving to voorkomen, is
dringend noodig.
Ancienniteit is d. rangorde v. ambtenaren
naar 't aantal dienstjaren. Moet d. bevordering
v. ambtenaren tot hoogere betrekkingen geschieden naar ancienniteit of naar keuze? Dit
is een moeilijk vraagstuk, in ons krijgswezen
opgelost in dien zin, dal d. bevordering in
lagere rangen naar ancienniteit en v. hoofdofficieren naar keuze gebeurt. Wordt alleen
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ancienniteit toegepast, dan worden d. hoogste
en gewichtigste betrekkingen door hoogbeaarde personen vervuld. Bevordering naar
euze alleen geeft vaak aanleiding tot kuiperij
of onrechtvaardige voortrekking en hangt ook
of v. persoonlijke antipathie of sympathie.
Ancien regime = oud bewind heette in
Frankrijk na d. val v. Napoleon onder Lodewijk XVIII en Karel X en in 't Britsche rijk
na Cromwell onder Karel II en Jakob II 't
streven om d. staat en d. regeering geheel
in te richten als vOOr d. omwenteling.
Ancillon (JOHANN PETER FRIEDRICH) werd
30 Apr. 1766 te Bremen geboren en stamde
v. een Fransche refugiO-familie af. Na voleindigde studien werd hij hoogl. bij d. militaire
academie en predikant bij d. Fransche gemeente te Berlijn. In 1803 werd hij historieschrijver en medelid der academie te Berlijn;
in 1810 staatsraad en opvoeder v. d. kroonprins; in 1814 werkelijk geheim-legatie-raad;
in 1825 minister v. buitenl. zaken. In deze
betrekking heeft hij veel bijgebracht tot stichting v. 't Tolverbond. Hij handhaafde naar
binnen d. orde en naar buiten d. vrede, maar
was daarbij streng absoluut-monarchaal; zijn
leus was : „Alles voor 't yolk, nets door 't
yolk." ANciLLoN- heeft door zijn voortreffelijke
historische, staatkundige en philosophische
geschriften een grooten naam verworven. Tot
deze behooren : Ueber wahre Grosze" (Berlin,
1815); „Ueber Souverainetat und Staatsverfassungen" (Berlin, 1816); , Ueber die Staatswissenschaften" (Berlin, 1820)i „Ueber Glauben
und Wissen in der Philosophie" (Berlin, 1824)
„Ueber d. Geist der Staatsverfassungen und
dessen Einfluss auf Gesetsgebung" (Berlin,
1825) en „Zur Vermittelung der Extreme in
d. Meinungen" (Berlin., 1826). Hij schreef ook
eenige werken in 't Fransch, doch bovengemelde zijn d. belangrijkste.
Anc.karstrom (JOH. JAK. v.) geb. in 1761,
zoon v. een Zweedsch hoofd-officier en zelf
aanvankelijk vaandrig bij d. lijfwacht, was d.
moordenaar v. d. Zweedschen koning Gustaaf
III. d. Pogingen v. dezen Vorst om d. aanmatigingen en voorrechten v. d. adel te beperken,
verwekten samenzweringen tegen hem, en in
een v. deze werd AnckerstrOm, die meermalen
blijken v. trotschheid en wraakzucht gegeven
had, door 't lot aangewezen tot 't plegen v.
d. sluipmoord. Op 16 Mrt 1792 doodde hij d.
Koning op een gemaskerd bal ten hove door
een pistoolschott en hij werd daarvoor op 't
schavot, na hevige pijniging onverschrokken
verduurd te hebben, op 27 Apr. 1792 ter dood
gebracht. Zijn medeplichtigen Ribbing, Horn
en Lilignhorn, die hij niet had willen noemen,
werden levenslang verbannen.
Anclrarsvard (KAREL HENDR. graaf), geb.
22 Apr. 1782 te Sveaborg, trad aanvankelijk
in d. krilgsdienst en deelde als adjudant v.
generaal ADLERSPERRE in d. samenzwering
tegen en afzetting v. 't huis WASA. Hij kon
echter met d. regeering v. d. Franschen
generaal Bernadotte niet vinden, werd uit d.
krjgsdienst ontslagen, en was sedert 1817
leider der oppositie in d. Zweedschen rijksdag.
Door persOonlijken haat gedreven, was zijn
verzet vaak onwaardig en bij gebrek a. grondige kennis ook onstaatkundig. Zijn meeste
ontwerpen mislukten, hij vervreemdde zijn
medestanders v. zich, en stond op 't laatst in
zijn oppositie alleen. Hij overl. 25 Jan. 1865.
Ancona is d. hoofdstad v. d. voormalige
mark Ancona, die thans d. Ital. prov. Ancona
(35 vk. geog. mijl met 270 000 bow.) vomit.
d. Stad ligt a. d. Adriatische zee, en is een
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groote, fraaie, handeldrijvende havenplaats,
met 47 000 inw., wier handel echter voorheen
belangrijker was. Er zijn een aantal reederijen
en fabrieken, on over 't algemeen een nijverheid en werkzaamheid, die in 't Z. v. Italie
onbekend zijn, en wijl d. haven na 1860 zeer
verbeterd is, en spoorwegen naar versch.
richting in 't binnenland voeren, gaat d.
stad een betere toekomst to gemoet. Zij werd
392 v. C. door vluchtelingen uit Syracuse gesticht; keizer Trajanus verbreedde d. haven
en richtte er een hoofd (mo/o) op v. 650 M.
lengte, dat door d. Gothen verwoest, doch
onder pans Benedictus XIV hersteld werd.
In 1532 werd d. republiek Ancona onder paus
Clemens VII door list veroverd on bij d.
Kerkelijken Staat ingelijfd. Later kwam Ancona tot tweemaal toe in handen der Franschen, doch 't werd bij d. vrede to Weenen
weder a. d. Kerkelijken Staat teruggegeven.
Toen in 1831 Oostenrijksche troepen d. in opstand zijnde Romeinsche marken bezetten,
besloot d. Fransche regeering d. invloed der
Oostenrijkers daar tegen to werken. Een
Fransch smaldeel verscheen in d. haven, on
ontscheepte 1500 man, die zonder slag of stoot
d. stad on d. vesting bemachtigden (23 Febr.
1832). Tot in Dec. 1838 hielden d. Franschen,
in weerwil v. vele protestation v. d. Pauselijken Stool, d. stad bezet; zij verlieten eerst
tegelijk met d. Oostenrijksche troepen d. Kerkelijken staat. Later nam Ancona deal a. d. opstand tegen Pius IX, werd in Juni 1849 door
d. Oostenrijkers onder Wimpffen gebombardeerd on tot overgave gedwongen, doch op
29 Sept. 1860 door d. Piemonteezen bevrijd.
Ancre (d. Maarschalk Zie Concini.
Ancre. Een eigenaardige kruisvorm wordt
in d. wapenkunde genoemd geankerd kruis
of croix ancree. (Zie 't art. Kruis).
Ancud heat 't Noorderdeel v. 't ail. Chiloe,
dat t. W. v. d. Z.-Amerika,ansche republiek
Chili ligt. Ook d. hoofdst. heat Ancud, en d.
ingang v. d. straat tuss. 't ail. en 't wasteland
heat bocht v. Ancud.
Ancus Martius werd volgens d. overlevering, vierde koning v. Rome in 641 v. Chr.
Hij overwon d. Latijnen en dwong hen binnen 't
Romeinsche gebiod to komen wonen; versloeg
d. Fidenaten, Sabijnen, Vejers en Volsken; bebouwde d. heuvelen Aventinus en Janiculus;
stichtte d. haven v. Rome : Ostia; liet d. eerste
brug over d. Tiber slaan on d. waterleiding,
Aqua Martia, aanleggen. Hij regeerde 24 -jaar.
Ancyra, Zie Angora.
Andala (RUARDA), geb. 3 Jan. 1665 to Andlahuizen in Friesland, was v. 1701 tot aan zijn
dood (12 Sept. 1727) hoogl. a. d. hoogesch. to
Franker, en ijverde zeer v•or d. rechtzinnige
leer der Herv. kerk. Hij schreef heftig tegen
Balthazar Bekker on gat o. a. in 1716 een
„Summa theologiae supernaturalis" on in 1726
een „Verklaring v. d. Openbaring v. Johannes".
Andalusia, aldus geheeten naar d. Wandalen (Vandalitiel, d. Zuidelijke helft v. 't
Rom. Baetica, is een der aanzienitjkste on
vruchtbaarste gewesten v. Spanje, t. W. a.
Portugal, t. N. a. Estramadura en NieuwCastilla, t. 0. a. Murcia en t. Z. a. d.
zee grenzende. 't Beslaat 1589 v.k. geogr. miji,
.bevat ruim 3L:2 millioen bow. en bestaat uit
8 provincien: Huelva, Cadix, Sevilla, Malaga,
Almeria, Granada, Jaen en Cordova. Dichters
noemen Andalusi6 d. tuin, d. korenzolder, d.
kelder, d. stal, ja zelfs d. geldbuidel v. Spanje,
om d. buitengemeene vruchtbaarheid to schetsen. Evenwel zijn nabij Sevilla hoiden met
stuifzand bedekt (Arenas Gordan), die op d.
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Sahara gelijken. d. Sierra Morena stuit d. N.wind, d. Sierra Nevada, met sneeuwkruinen
v. 3500 M. bov. d. zee, bekoelt d. verschroeiende Afrikaansche lucht, en in d. dalen, op d.
hellingen v. 't geb. Alpujarras bloeien granaten en oranjes en langs d. boorden v. d.
Guadalquivir en diens linkschen tak d. Xenil
rijpt d. rijst, 't suikerriet en d. katoen. d.
Voorn. voortbrengsels zijn: wijn, olie, vruchten en metalen, wier vervoer langs d. riv.
Guadalquivir gemakkelijk geschiedt. d. Uitmuntende paarden en stieren, welke laatste
bij d. beruchte stierengevechten gebruikt worden, zijn vermaard. d. Bewoners v. Andalusia
verschillen in gestalte en karakter, waarin
zij naar d. Saracenen gelijken, aanmerkelijk
v. d. overige Spanjaarden : zij zijn vroolijk en
luchthartig, hebben een vlug bevattingsvermogen en levendige verbeeldingskracht; zij
spreken een taal, samengesteld uit Spaansch
,en Arabisch.
Andaman eilanden (d.) liggen tuss.
10. en 14. N.B. in d. golf v. Bengalen, t. W.
v. d. kust v. Siam. Zij bestaan uit : Groot- en.
Klein Andaman, d. kleine- en groote Kokoseil., d. Priparis-ell. en een groot aantal klippen. Zij zijn met dichte bosschen v. voortreffelijk timmerhout bedekt en rijk a. metaal. Aan
d. kusten worden eetbare vogelnestjes in
groot aantal gevonden; d. 5000 bewoners zijn
onbeschaafd en wild, plunderen d. gestrande
schepen en leven meestal v. d. vischvangst.
In 1857 nam d. Britsche regeering daze ail. in
bezit, die ze tot een deportatie-oord gebruikt
voor Inthsche misdadigers.
Andante (bedaard gaande, wandelende) is
een der hoofdgraden in 't muziek-tempo, namelijk d. kalme beweging, die tuss. adagio en
allegro in ligt.
Andantino is een tempo tuss. Andante
en Allegretto, dus iets spoediger dan Andante,
en iets langzamer dan Allegretto. Dit is 't
.algemeen gevoelen; Engelsche toonkunstemars beweren, dat andantino een eenigszins langzamere beweging dan andante vondert.
Anderledy (ANToNms), geb. 3 Juni 1819
to Brieg in 't Zwitsersch kanton Wallis, trad
'op 19-jarigen leeftijd in d. orde der JezuIeten,
-word in 1853 rector v. 't seminarium to Keulen,
in 1870 assistant v. d. generaal der orde BECK%
-te Rome, in 1883 diens vicarius on bij diens,
.overlijden in 1884 zelf genera.al v. d. orde der
JezuIeten.
Anderloni (FAusTiNo), geb. 1774 en overl.
*9 Jan. 1847 en zijn broader PIETRO A., geb. 1784
en overl. 13 Oct. 1849, waren beroemde Italiaansche graveurs; d. eerste werkte to Pavia
en leverde vooral vele voortreffelijke ontleedkundige platen; d. tweede to Milaan reprodu-ceerde met ongeevenaard talent d. schilderijen
der oude Italiaansche school.
Andernachsche steen, aldus genoemd
_mar 't stadje a. d. Rijn, 16 KM. ben. Coblenz,
in welks omtrek daze 't meest gevonden
wordt, is d. tuf, ten onrechte duifsteen geheeten. (Zia Tun.
Andersen (PETER) was een Deensch historieschilder, die tegen 't einde der vorige
eeuw in hoogen ouderdom stierf. Daze bekwame kunstenaar was een beetling v. Magmus Berg en vervaardigde vele schilderijen,
die bijzonder door 't koloriet uitmunten; hij
was hofschilder v. d. Deenschen Koning.
Andersen (HANS CHRISTIAA.N), geb. 2 Apr.
1805 to Odense op 't ail. Funen, verhief zich
uit zeer nederigen staat door volharding en
talent tot d. beroemden dichter en verteller,
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wiens sproken ver buiten zijn klein vaderland en in velerlei talen worden gelezen. Hij
voelde aanvankelijk roeping voor 't tooneel
on voor d. zang, maar door d. lessen v. GIILDBERG en L. c. MULLER en d. geldelijke ondersteuning v. COLLIN verwierf hij een letterk.
opvoeding en legde hij uitstekende examens
af. Na versch. kleine gedichten en vaudevilles
verscheen in 1830 zijn eerste bundel verzen
en in 1831 een tweede, onder d. titel v.
Phantasien en Schetsen". Na een rein naar
Italia, waartoe d. regeering hem d. middelen
verleende, schreef hij in 1833 d. roman „De
Improvisator", die zijn roam ook in 't buitenland vestigde. Nu volgde in 1835 d. roman
T " on in „'t Was maar een speelman"
Pt verhaal v. zijn eigen jeugd. In 1835 ver
schenen zijn eerste „Sprookjes", die in 1841
door „Nieuwe Sprookjes" gevolgd worden. Hij
deed vele reizen, vooral naar 't Zuiden, en
gaf telkens zijn indrukken in gevoeivolle en
in 't gemoed treffende schetsen wader. Vooral
zijn werk: In Span,je" (1863) is een ongeevenaard boeiend reisboek. Hij overl. to Kopenhagen op 4 Aug. 1875. Zijn gezamenlijke werken zijn in 't Duitsch te Leipzig in 44 dln
en te Kopenhagen in 't Zweedsch in 33 din
uitgegeven.
Andersen (KARL CHRISTIAN THORVOLD), geb.
26 Oct. 1828, Deensch geleerde, inspecteur on
intendant to Rosenborg, schreef: „Strid og
Fred" (1858) ; „Reisebilleder" (1864); Genrebilleder" (6 dln, 1876-1879); ,Folkesagn" (2 din,
1864); „Chronologiske Samhng" (4e dr. 1879)
on nog vele reisverhalen on schetsen.
Anderson (LA_IIRENS), in 1480 geb., een
man met ondernemenden geest en groote begaafdheden, doch ijdel en eerzuchtig ward
reeds als domproost en aartsdiaken v. Strengnas, maar vooral sedert hij door Gustaaf Wasa
tot rijkskanselier verheven was, een krachtig
bevorderaar der kerkhervorming in Zweden.
Hij ondersteunde d. pogingen v. Olof Petersen.
(zie dat art.), moedigde verdienstelijke jongelieden aan, d. hoogeschool to Wittenberg to
bezoeken, gaf d. v. daar teruggekeerden, naarmate v. hunne verdiensten en ijver, invloedrijke betrekkingen, vooral a. d. hoogeschool
to Upsala. on was d. hoofdaanlegger v. 't twistgesprek over d. godsdienst, dat Gustaaf Wasa
in 1525 daar het houden. Reeds vroeg maakte
hij den Koning opmerkzaam, hoe diens aansluiting bij d. nieuwe leer Zwedens macht
zou vermeerderen; ook bewerkte hij, dat d.
Koning terstond na zijn troonsbeklimming
d. bezittingen der kerken en kloosters in beslag nam. ANDERSON was als deelgenoot v.
een samenzwering tegen Gustaaf door d.
rijksstenden ter dood veroordeeld, doch hij
kocht zijn leven voor een aanzienlijke som,
waarna hij vergeten stied.
Anderson (GEORGE), in d. aanvang der 170
eeuw to Sleeswijk geb., reisde v. 1644 t. 1650
in 't Oosten, on schreef een reisverhaal, dat
door Olearius in 1669 to Sleeswijk in 't licht
ward gegeven.
Anderson (JAN), in 1674 to Hamburg geb.,
in 1743 gest., schreef: „Renseignements sur
l'Islande, le Groenland a le detroit de Davis"
(Dus luidt d. titel der Fransche overzetting
v. Snellius, 1754, 2 vol.); „Glossarium teutonicum et alemanicum" on taal- en natuurkundige aanmerkingen op d. bijbel. Hij liet een
ms. na getiteld : „Observationes Juris Germ.
ad ductum elementorum Juris Germanici Heineccii."
Anderson (ADAM), een Schot, secretaris der
admiraliteit, in 1715 gob., schreef een gesch.
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v. d. zeevaart en handel in Engeland (Londen,
1765, 2 din, later meermalen herdrukt).
Anderson (S.), geb. 15 Nov. 1839 to London,
oven. 11 Sept. 1881 to Dalhousie-grange, nabij
Edinburg, was majoor in Britschen dienst en
als topograaf in versch. belangrijke commissien werkzaam, o. a. tot grensregeling tussch.
Britsch-Amerika en d. Vereen. Staten; tot opmeting v. Palestina voor 't Exploration Fund,
en tot grensregeling v. Servie in 1879, als
vertegenwoordiger v. Brittannie tot uitvoering
v. 't verdrag v. Berlijn.
Anderson (ARTHUR), geb. in 1793 op d.
Shetlands-eil., was vertegenwoordiger v. Orkney en Shetland in 't Parlement v. 1847 t.
1852, voorstander v. d. vrijen handel, ijverig
lid v. d. vereeniging tegen d. graanwetten,
ondernemer v. 'c geregeld stoombootenverkeer tuss. Brittannie en zijne kolonien, voorzitter der vereen. v. Britsche scheepsreeders
en medestichter v. 't Kristallen paleis te Sydenham in 1854.
Anderson (EAsmus), geb. 12 Jan. 1846 in
Wisconsin, werd hoogleer. in d. Skandinavische talen a. d. stads-universiteit in Wisconsin,
en schreef: „Julegrave" (3e dr. 1879); ,Norse
mythology" (1875); „Viking tales of the North"
(1877) en The younger Edda" (1880).
Anderssen (Anwar), geb. 6 Juli 1818, te
Breslau, professor in d. wiskunde aldaar, en
overl. 13 Mrt 1879, was een der beroemdste
schaakspelers der 19e eeuw. Hij overwon in
1851 to Londen STAUNTON, werd in 1858 verslagen door PAUL MURPHY, maar won in 1862
in d. schaakwedstrijd to Londen d. eersten
pas. Hij schreef: „Aufgaben fur Schachspieler" (2e dr. 1852) on belangrijke stukken
over d. theorie v. 't schaakspel in d. „Schachzeitung".
Andersson (CARL JOHAN), geb. in 1827 in
Werm.land in Zweden, deed voor 't Geogr.
genoots. to London drie ontdekkingsreizen in
Z.-Afrika. Op d. eersten tocht (1850 t. 1854) trok
hij met F. GALLON v. d. Walvischbaai door 't
land der Damara's en Ovampos door tot 't
Ngami-meer, on schreef zijn reisberichten in
1854 in 2 dln, die meermalen herdrukt en in
't Zweedsch on Hoogduitsch vertaald zijn. Op
zijn tweeden tocht (1856 t. 1859) baande hij zich
met ontzaggelijk veel gevaar en moeite een weg
door 't Damara-land naar d. riv. Okavango,
en gaf hiervan een merkwaardig reisverhaal
in 1861. In Mei 1866 ging hij ten derdenmale
op reis, om v. d. Kaapstad uit d. Cunene to
bereiken; hij sla.agde, maar bezweek op d.
terugweg in 't land der Ovakuambi a. dysentery op 7 Juli 1867.
Andersson (NILS JOHAN), geb. 20 Feb. 1821
to Gardserum in 't Zweedsch gewest Sme land,
beoefende d. kruidkunde, deed vele wetenschappelijke reizen, o. a. v. 1851 t. 1853 een
reis om d. wereld op d. „Eugenie", die hij in
eon book : n En verldomsegling" (ook in 't
Nederl. vertaald) beschreer, on werd in 1856
professor on conservator der botanische verzameling to Stokholm. Hij heeft veal bijgedragon tot d. kennis der Skandinavische plantenwereld en ook vele tropische gewassen
nauwkeurig beschreven. Hij oven. 27 Mrt
1880. Van zijn talrijke werken zijn 't belangrijkst: „__Compectus vegetationis Lapponiae"
(1846); „Planta° Skandinaviae" (1849 e. v. v.);
„Salices boreali-americanae" (1858); „Inledning
til botaniken" (3 dln, 1859-1865); Apercu des
plantes de la Suede" (1867) on „Svensk elementar Flora" (3e dr. 1867).
Anderton (HENRI), een Engelsch schilder,
boning v. Streaton, verwierf een grooten
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naam door 't vervaardigen v. portretten, landschappen en stillevens, in d. manier zijns
meesters; even voor zijn dood, in 1665, steeg
zijn room ten top door d. portretten, die hij
met Pieter Lely v. d. kon. fam. der Stuarts
maakte.
Andes, v. 't Peruviaansche woord Anti,
dat Oosten beteekent, is d. naam v. d. grooten
bergketen of cordillera, die Amerika in d. nabijheid v. d. Westkust v. 't N. t. 't Z. doorloopt en gewoonlijk Cordilleras de los Andes
genoemd wordt. Pit geb. is steil a. d. W.-,
zacht glooiend a. d. O.-zijde. 't is 1900 geogr.
mijl lang, overrijk a. hooge toppen en vulkanen, a. edele metalen, en beheerscht 't klimaat en d. waterverdeeling v. geheel Amerika. In 't Z. bereikt d. Aconcagua 7000 M. en
ligt 't Titicacameer 4300 M. boven d. zee. Na
bij d. landengte v. Panama zeer gedaald to
zijn, verheffen zich in Mexico vulkanen als d.
Popocatepetl tot 5500 M. Noordelijker verbreedt zich 't geb. tot d. Rockmountains, om
zich in 't hooge Noorden ten derdenmale tot.
een hoogte v. 5500 M. (d. Mount Elias) to verheffen.
Andijvie (Cichorium Endivia L., Fr. chicore'e)
is een tot d. nat. lam. der Synanthereen of
Compositae en d. Syngenesia Polygamia aequalis behoorende, en volgens sommigen (Koch,
Hofle, Garcke) uit Oost-Indio, volgens anderen
(Schleiden, Seubert) uit Griekenland on 't Oosten afkomstige, eenjarige plant met een kruidachtigen, opgerichten, 3 a 5 dM. hoogen, in
horizontale takken zich verdeelenden stengel,
langwerpig-eironde bladeren en gesteelde of ongesteelde, veelal blauwe, bloemen. Men kweekt
daarvan eenige verscheidenheden, die als
groente of salade genuttigd worden, en vooral
ten opzichte der bladeren v. elk. verschillen.
Zoo onderscheidt men eene varioteit met gekrulde en diep ingesneden, een met groote,
breede on getande, en een met lange en smalle
bladeren. Men pleegt deze, zoo zij tot voedsel strekken zullen, v. boven toe to binden,
opdat d. binnenste ('t hart), a. 't zonnelicht
onttrokken, vbrbleeken on daardoor ma1scher
v. smaak zouden worden. Al naar d. tijd,
waarop men d. Andijvie gebruiken wil, zaait
men die vroeger of later in Mei, Juni of Juli.
Andjoe (EDDIN HUSSEIN NABAB), een Hindoe,
was medewerker a. 't Perzische woordenboek,
getiteld: „Ferhang-djihanguyry", in 't Oosten
zeer beroemd. Er berusten twee exemplaren
van in d. nat. bibliotheek to Parjjs. Doze geleerde taalkenner leefde in d. 16e eeuw onder
d. regeering v. d. grooten mogol AKBAR. Het
jaar v. zijn dood is onbekend.
Andlaw (FRANZ XAVER V.), geb. 6 Oct.
1799 to Freiburg in Baden, BadenSch gezant
to Munchen in 1838, to Parijs in 1843 en to
Weenen in 1846, schreef: „Die Frauen in der
Geschichte" (2 dln 1861); „Mein Tagebuch,
1811-1861" (2 dln 1862) en „Die byzantinischen
Kaiser" (1865).
Andlo (PETRus AB) is een schtjn-naam, waarachter zich een aanhanger v. Cartesius verborg, om to schrijven tegen d. verhandeling:
„De abusu philosophiae Oartesianae surrepente
et vitando in rebus theologicis et Mei.' Desmarets, hoogl. to Groningen, had deze in 1670
geschreven, om d. protestantsche kerken 't
gevaar voor to stollen, dat to duchten was,
als men gedoogde, dat d. gevoelens v. Descartes
uit d. philosophische in d. theologische school
overgingen. Eenigen tijd later verscheen: Petri
ab Audio,. ,,Specimen confutationis
dissertations de abusu philosophiae Cartesianae". Nimmer was er eon scherper weder-
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legging in 't licht gekomen; Desmarets werd
er op een onwaardige wijze in ten toon gesteld; doch deze liet het er niet bij, maar
wreekte zich in zijn „Vindiciae dissertationis
de abusu philosophiae Cartesianae'", waarin
hij Ab Andlo een sociniaan, spinosist, godverzaker en heiden noemde. Ab Andlo liet daarop
volgen: „Animadversiones ad vindicias dissertationis quam S. Maresius edidit de abusu philosophiae Cartesianae", op nog heviger toon
dan zijn „Specimen" gesteld. Welhaast verscheen S. Maresii „Clypeus orthodoxiae",
waarop Ab Andlo zijn „Specimina Bombomachiae S. Maresii" liet volgen. Hiermede eindigde d. twist, zonder dat Desmarets ooit ontdekt heeft wie zich onder d. naam v. Ab
Andlo verborg. In 1673 verscheen er nog een
klein boekje, getiteld : Danielis ab Andlo, Petri
filii, „xavjyoeo; ledaynov i2Eyro 1elEvo; sive ad
Clarissimi Theologi Samuelis Maresii Tractatum brevem de studio theologico Notae breves". In d. geleerde wereld is echter d. naam
Andlo niet onbekend. In 't laatst der 16e en 't
begin der 17e eeuw leefde er een doctor in
't Kanonieke recht v. dien naam, die kanunnik
to Colmar was en schrijver v. twee boeken:
„de Imperio Romano Regis et Augusti inaugurationi deque officio et potestate Electorum"
(Straatsburg, 1603), met aantt. door M. Freherus
in 't licht gegeven.
Ando (Eende-eiland) beet een der Lofoden,
behoorende tot 't ambt Norrland in Noorwegen. 't Heeft op 12 vk. geogr. mijl 2000 bow.,
die v. d. vischvangst en v. 't verzamelen v. dons
en eieren der Wilde ganzen en eenden bestaan.
Andocides was een Grieksch redenaar, to
Athene geb. in d. 5e eeuw v. Chr. Er zijn
vier redevoeringen v. hem over, door Canterus
to Basel (1566) en, bij d. „Oratores Graeci" v.
Stephanus (1575) uitgegeven; ook vindt men
die in J. J. Reinkii „Or. Gr." vol. IV. d. Abt
Auger heeft er een Fr. overzetting v. gegeven
in zijn , Orateurs Atheniens" (Par. 1792). d. Voortrefielijkste is een tegen Alcibiades.
Andoorn (Stachys) is een tot d. nat. fam.
der Labiaten (lipbloemigen) en d. dydinamia
gymnospermina behoorend plantengeslacht,
waarvan sommige, vooral uitlandsche soorten,
om hare schoone purper- of karmozijnroode,
eerst tot kransen en daarna tot aren vereenigde lipbloemen, als sierplanten gekweekt
worden. Hiertoe behooren o. a. S. circinata,
Her., arenaria Vahl., lanata L. en hirta L.,
welke meest alle min of moor behaarde of
wollige stengels, bladeren en bloemkelken bezitten. Zij bloeien in d. zomer en blijven 's winters over. Onder d. in ons vaderland in 't wild
voorkomende soorten behooren: Germanica L.,
sylvatica L., ambigua Sm., palustris L., arvensis L. en annua L. d. Groene toppers v. S. recta
L. werden vroeger, onder d. naam v. Herba
Sideritidis, als geneesmiddel gebruikt. 't Duitsche woord „Andorn" (Fr. marrube, Eng. hoarhound) heeft niet op 't gesl. Stachys, maar
op Marrubium betrekking, walk laatste Van
Hall (Flora Belgii Septentrionalis, 1825) in 't
Nederl. „Malrove" noemt.
Andorra is een kleine republiek a. d.
Zuidzijde der 0.-Pyrene6n, begrensd door 't Fr.
dep. Arriege en 't Spaansche gew. Cataloni6,
9 v.k. geogr. mill groot met 12 000 bew. v.
Baskischen oorsprong. 't Landje bestaat uit
een dal, door d. Balira, een tak v. d. Segre, besproeid, en a. drie zijden door hooge bergen met
alpenweiden ingesloten. d. Vlijtige, vrijheidlievende bevolking leeft v. d. schapenfokkerij
en v. d. ijzersmelterij, want er is overvloed
v. ijzererts. d. Hoofdplaats, ook Andorra ge-
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heeten, is een bevallig stadje met 2000 inw_
a. d. Balira. Er zijn ook warme baden, wijnen ooftbouw. d. Regeering berust bij een Raad
v. 24 laden, door d. zes kerspelen gekozen,
met een president, die uit d. oudste raadsleden gekozen en voor levenslang benoemd
wordt. Zijn titel is procurator-generaal of
syndicus. d. Republiek schrijft hare vrijheid
toe a. Karel d. Groote (778), en er bestaat eon,
giftbrief v. Lodewijk d. Vrome (821), waarbij
a. d. respublica Handorrensis volkomen onafhankelijkheid en recht v. asyl wordt toegekend. Dit asylrecht is sedert d. Carlistische
woelingen opgeheven. Vergeefs trachtten d.
graven v. Foix en d. bisschoppen v. Urgel
vier eeuwen lang mar d. opperheerschappij.
Thans heeft zoowel d. Fr. regeering als d.
bisschop v. Urgel er een landvoogd, die beurtelings een opperrechter benoemen; d. Fr.
landvoogd is tevens voorzitter v. 't crimineel
gerechtshof. Alle mannen v. 16 t. 50 jaar zijn
dienstplichtig en staan in elke gemeente onder
een hoofdman en twee luitenants. d. Schaduwzijde v. dit alles is, dat d. helft der bevolking noch lezen noch schrijven kan.
Andoque (PIERRE), raadsheer bij 't landgericht to Beziers, waar hij in 1664 stierf,
schreef: „Histoire du Languedoc avec l'etat
des provinces voisines" (Beziers, 1648), hevig
aangevallen door Lafaille in zijn „Annales
de Toulouse".
Andres (KARL JusTus), geb. to Naumburg,
1 Nov. 1816, werd hoogleer. in d. palaeontologie en mineralogie to Bonn. Zijn voorn. geschriften zijn: 7,Beitrage zur Kenntnisz der
fossielen Flora Siebenbilrgens and des Banates"
(1855, suppl. 1861) ; „Lehrbuch der gesanmten
Mineralogie" (1864), on „Vorweltliche Pflanz°
aus dem Steinkohlengeb. v. Rheinland u.
Westfalen" (1865-1869).
Andrada (ANT. D') Portugeesch Jezuiet,
geb. omstr. 1580, woonde als zendeling in Indii
on Tartarije on drong in 1624 tot Thibet door.
Zijn reisverhaal werd in 1626 to Lissabon gedrukt, en twee jaar later in 't Fr. vertaald.
Billecocq heeft 't opgenomen in zijn „Recueil
des Voyages au Thibet" (Paris 1796). Te Goa
wedergekeerd, werd hij door zijn oversten in
gewichtige zaken gebruikt. Hij stierf in 1634,
vergiftigd.
Andrada (DIEGO D'), in 1660 in d. ouderdom v. 84 jaar gest., is in Portugal als dichter
v. een heldendicht in 12 zangen over 't beleg
v. Chaoul; door een critisch work over Portugeesche oudheden, en een zedekundig work
over 't huwelijk bekend.
Andrada, (DIEGO D. PAYRA D'), een geleerd
Portugees, to Coimbra in 1528 geb., werd door
kon. Sebastiaan n. d. kerkverg. to Trente gezonden. Hij verdedigde in zijn „Orthodoxarum
Explicationum Libri X" (Col. Agripp. 1564) d.
kanons dozer vergadering. Na zijn dood gaven
zijn broeders (Lissabon, 1578) in 't licht : „Defensio Tridentinae Fidei Catholicae quinque
libris comprehensa". Ofschoon zijn werken
meermalen herdrukt werden, zijn zij echter
zeer zeldzaam.
to Beja
Andrada (HYACINTH FREIRE
omstr. 1567 gob., verwierf d. guest on 't vertrouwen v. d. minister Olivarez en een rijke
abdij. Dit belette hem niet tegen Olivarez
staande to houden, dat d. Boning v. Spanje
op Portugal goon recht had dan dat v. d.
veroveraar. d. Hertog v. Braganza,, kon.. v.
Portugal geworden, bood hem d. betrekking
v. leermeester v. d. Prins v. Brazili6 en 't
bisdom v. Viseu aan. Andrada weigerde doze
betrekkingen, zette zich to Lissabon neder, on
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stierf er in 1657. Zijn gesch. v. don Joan d.
'Castro, onderkoning v. India, is bij d. brand
v. zijn huis vernietigd. Hij heeft echter later
een uittreksel er v. in 't licht gegeven.
Andrada (THOMAS D'), meer bekend onder
d. naam v. Thomas d. Jezus, volgde kon.
Sebastiaan op Ain ongelukkigen tocht naar
Afrika, en werd gevangen genomen, doch door
zijn zuster, gravin d. Lignarez, en d. kon. v.
.Spanje losgekocht. Hij schreef gedurende zijn
_gevangenschap een werkje over 't lijden v.
Jezus, door d. Jezuiet Aleaume in 't Fr. overgezet (Parijs, 1682, 2 vol. en meermalen herdrukt).
Andrada e Silva (JOSE BONIFACIO D'),
aan wien Brazilie voorn. zijn onaf hankelijkheld verschuldigd is, werd in 1763 to Santos,
in d. Brazilische prow. s. Paulo geb. Hij stu-deerde te Coimbra in Portugal in d. rechts_gel. en in d. natuurk. Hij streed in Portugal
mede tegen d. Fransche overheersching, en
keerde in 1819 naar Brazili6 terug, waar hij
zijn gewest in opstand vond. Met zijn broeder
MARTINO FRANCESCO herstelde hij d. orde, stelde
zich a. 't hoofd der beweging en leverde op
1 Jan. 1822 a. 't hoofd v. een gezantschap een
door hem opgesteld adres a. don Pedro, om
hem met kracht te bewegen in Brazilio te
blijven. d. Vorst stemde toe en benoemde
•d'Andrada tot voorzitter v. 't ministerie, dat
nu d. wording v. 't keizerrijk Brazilie voorbereidde en tot stand bracht. Echter niet zonder hevigen tegenstand; meermalen moest hij
aftreden; eindelijk werd hij met zijn broeders
naar Europa gebannen; maar hij behield 't
vertrouwen zijns Keizers, en deze benoemde,
- toen hij op 7 Apr. 1831 afstand v. d. troon
-deed, d. balling tot voogd en opvoeder v. zijn
zesjarigen zoon en opvolger. Met zorgvuldige
nauwgezetheid wijdde hij zich a. deze taak,
waarin hij echter ook meermalen belemmerd
,en verhinderd werd. Hij overl. 5 Apr. 1838 te
Rio Janeiro. Zijn broeder MARTINO FRANCESCO,
die leeraar in d. delfstofkunde was, bekleedde
.meermalen een plaats in een vrijzinnig ministerie en overl. in 1844. Nog een broeder ANTONIO
CARLO, zuchtte voor Brazilies onafhankelijkheid v. 1817 t. 1820 in d. kerker, ijverde na
zijn bevrijding in d. Cortes te Lissabon voor
4. onafhankelijkheid v. Brazili6, vluchtte heimelijk zijn vaderland, werd daar lid der
,Constitueerende vergadering en in 1840 minister v. fmancign.
Andral (GABRIEL), een beroemd Fr. geneesk., werd geb. to Parijs in 1797. Hij promoveerde in 1821 te Parijs. Eenige jaren later
verscheen zijn beroemd werk : „Clinique Medi.cale" (be dr. in 5 din, 1849). In dit werk deelt
hij een schat mede v. waarnemingen v. ziektegevallen en uitkomsten b j lijkopeningen verkregen, in d. Parijsche hospitalen verzameld.
yt Boek kenmerkt zich door onbevooroordeeld
onderzoek en ofschoon d. schr. d. heerschende
richting v. dien tijd, 't stelsel v. Broussais,
niet geheel ontgaat, heeft hij zich yank tegen
d. eenzijdigheid daarvan met kracht verheven.
Daarbti ztjn overal hewijzeri v. eon groote belezenheid in d. schriften zijner voorgangers,
-wier praktische wenken hij gedurig recht laat
wedervaren. Ofschoon een polemische richting in dit werk zichtbaar is, heeft 't een
blijvende waarde. In 1828 werd htj hoogleer.
- to .Parijs, spoedig daarop medelid v. d. Conseil de salubrite, en v. d. Academie de Mode, dne. Bij zijn uitgebreide praktijk, druk bezochte lessen en d. bezigheden, the ondersch.
bedieningen hem oplegden, vond hij nog tijd
mm versch. werken v. omvang te schrijven,
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die zoowel in Frankrijk als daarbuiten algemeen geacht zijn, d. voorn. hiervan zijn :
Précis d'anatomie pathologique" (Paris, 1829,
3 vol.); „Cours de pathologie interne" (3 vol.
Paris, 2e ed. 1848) en „Essai d'hematologie pathologique" (Paris, 1848). Al deze werken zijn
zeer helder en duidelijk v. stijl.
Andrassy (Jumus, graaf v.), uit een Hongaarsch heldengeslacht gesproten, werd 8 Mrt
1823 geb. en ijverde v. derjeugd of voor d. vrijzinnige richting en d. vrijheid der Hongaren.
Hij nam belangrijk deel a. d. vrijheidsstrijd
v. 1848 t. 1849, week na d. ongunstigen afloop
n. Parijs, werd toen ter dood veroordeeld en
in beeltenis opgehangen. In 1860 begenadigd en
naar zijn vaderland teruggekeerd, werd hij tot
volksvertegenwoordiger gekozen, en steunde
hij krachtig DEAR. In 1867 benoemde d. Keizer
hem tot voorzitter v. 't Hongaarsche ministerie.
Hij won 's Keizers voile vertrouwen en werd na
't aftreden v. graaf v. BEUST (1871) minister v.
't Keizerlijk huis en v. Buitenl. zaken. Hij
werkte in die betrekking krachtig mede tot d.
drie-keizers-bond (een nauwe aansluiting tuss.
Oostenrijk, Rusland en Pruisen), en verwierf
en volbracht na 't Berlijner tractaat v. 1878
d. bezetting door Oostenrijk v. BosniG en
Herzegowina. Deze aanhechting kostte veel
geld en menschenlevens, en omdat d. souvereiniteit v. d. Sultan over die gewesten erkend
bleef, dwongen zijn tegenstanders hem tot
aftreden; hij werd door v. HAYMERLE vervangen, en wijdde zich sedert a. 't beheer zijner
goederen; maar hij behield d. genegenheid des
Keizers en d. sympathie zijns yolks. Als lid v.
't Hong. hoogerhuis behartigde hij hoofdzakelijk d. buitenl. belangen. Hij overl. 17 Febr. 1890.
Andratta (JoAQuiN) was een Spaansche
historieschilder, waarvan in 't Escuriaal versch.
schilderstukken zijn, o. a. „d. Spijziging der
5000"; „Christus, in een rijk landschap, biddende
voorgesteld"; „Hieronymus in d. woestijn, d.
leeuw d. doom uittrekkende"; deze alle zijn
op hout geschilderd, en gelijken, bijzonder
wat 't landschap, doch ook wat d. teekening
en d. draperien betreft, veel op d. oude Duitsche school, minder echter in d. uitdrukking
en 't koloriet.
Andray of Andre (JEAN) werd in 1662
te Parijs geb., trad in d. bloei zijns levens
in d. orde der Dominicanen, en ging naar
Rome, om zijn talent door 't bestudeeren en
naschilderen v. d. werken der groote meesters te volmaken. Na zijn terugkomst vervaardigde hij voor d. kerk der Dominicanen
een reeks schilderijen, die 't lijden en d. wonderen der heiligen v. zijn orde voorstellen.
Ook verrijkte hij versch. andere kloosters der
orde met schilderijen; onder deze munten die
in d. eetkamer v. 't klooster te Lyon en te
Bordeaux uit; die te Lyon stelt Christus a.
d. tafel der Farize6rs, die te Bordeaux d.
Bruiloft te Kana en 't wonder met d. vijf
brooden voor. Zijn koloriet heeft veel overeenkomst met dat v. JOUVENET, maar 't drapeeren zijner beelden is gezocht. Ofschoon er
veel eravuren naar zijn schilderijen gemaakt
zijn, heeft hij toch geen btjzonderen invloed
op zijn tijdgenooten uitgeoefend.
Andre (CHRISTIAN KARL) werd 20 Mrt 1763
to Hildburghausen geb., en wijdde zich na
eenigen tijd d. betrekking v. vorstelijk secretaris to Arolsen bekleed to hebben, a. d.
paedagogiek op 't Salzmannsche Instituut te
Schnepfenthal. In 1790 gaf d. Vorst v. Waldeck hem d. titel v. mad; tegelijk werd hij
directeur v. een vrouwelijk opvoedings-instituut to Gotha. In 1798 ging hij als directeur
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der Protestantische school naar Briinn , waar
hij zich een grooten naam verwierf ook door
zijn schriften en journalen. Hij stierf 19 Juli
1831 te Stuttgart, waar hij zich sedert 1812
gevestigd had. Zijn voorn. schriften zijn: „Lustige Kmderbibliothek" (Marburg, 1787-1789,
2 Th.); „Kleine Wanderungen der weiblichen
ZOglingen zu Schnepfenthal" (Leipzig, 1788);
Per Madchenfreund" (Leipzig, 1789-91, 2
Thle.); „Geographisch-Statistische Beschreibung des Kaiserthums Oestreich" (Weimar,
1813). Onder zijn leiding verschenen : „Patriotisches Tageblatt" (Briinn, 1800-1805, 10 Thle.) ;
„Hesperus" (Prag, 1809-1821; Stuttgart, 18211831) ; „Nationalkalender fur die Oestreichische
Monarchic)" (Prag, 1810-1822); „Vaterlandisches
Magazin" (Prag, 1813-1814, 2 Bde); „Nationalkalender fur die Deutschen Bundes-Staaten"
(Stuttgart, 1823).
Andre (JOHANN), 28 Mei 1741 te Offenbach
geb., wijdde zich eerst a. d. koopmansstand,
doch later a. d. toonkunst en werd in 1775
orchestmeester bij een tooneelgezelschap te
Berlijn. Hij leefde vervolgens een tijd lang
te Frankfort a. d. Main, verkreeg in 1784 d.
titel v. kapelmeester v. d. markgraaf v.
Schwedt, keerde naar Offenbach terug en begon een uitgebreiden muziek-handel. Hij stierf
daar, 18 Juni 1799. Hij schreef blijspelen en
opera's, waarvoor hij zelf d. muziek componeerde, zooals :.,Der Komodienfeind" (Lustspiel,
Offenbach, 1765); „Lustspiele" (Frankfurt a. d.
Main, 1772); „Lustspiele and Operetten nach
FranzOsischen Meistern" (3 Thle., Frankfurt
a. d. Main, 1772, 1773); „Der Topfer, Komische
Oper" (Frankfurt, 1775); „Die Bezauberten,
Korn. Op. each Mad. Favart" (Berlin, 1778);
„Epigrammatische Blumenlese" (3 Thle., Offenbach, 1776-1778). Al deze compositien zijn
frisch, nb,tuurlijk, bevattelijk en melodieus.
Zijn zoon JOH. ANT. A., geb. 6 Oct. 1775, breidde
d. muziekhandel aanzienlijk uit, gaf Mozarts
nagelaten werken uit, voerde d. steendruk
bij 't notenschrift in, vervaardigde vele geliefde composition en gaf een degelijk „Lehrbuch der Tonkunst" uit. Hij overl. 5 Apr.1842.
Andre del Sarto, Zie Sarto.
Andrea di Luigi, in 1470 te Assisi geb.,
waar hij in 1556 overleed, werd l'Ingegno
{het genie) genoemd en was, ofschoon hij
Perugino in 't maken zijner schilderijen behulpzaam was, meer een medestrever, dan
ieen leerling v. dien grooten meester. Zijn
werk heeft met dat v. Perugino veel overeenkomst, doch is eentoniger v. uitdrukking;
ook is d. hardere omtrek der hoofden zijner
beelden iets eigenaardigs, dat hem v. dien
meester onderscheidt. d. Voorn. werken, die
men hem met waarschijnlijkheid toeschrijft,
een voortreffelijk geschilderde Heilige
Maagd, in d. kapel v. 't paleis op 't kapitool
te Rome; een dergelijke, boven d. deur der
s. Giacomo te Assisi, en een kleiner Mariabeeld, in 't klooster v. s. Andreas aldaar.
Andrea (meow) werd te Ancona in 1556
geb. en stierf in 1611 te Ascoli. Hij was schilder en graveur. Behalve naar zijn eigen schilderijen, graveerde hij vele portretten, waaronder die v. d. gezant F. Noailles, v. Egidius
d. Noailles, v. Joachim v. Zinsendorf en v.
Georg Has uitmuntten.
Andrea (JOAN), graveur, was een tijdgemoot v. Mantegna, en bloeide omstr. 't begin der
16e eeuw, 't geen uit d. jaartallen op zijn
nagelaten werken blijkt. Overigens is niets
v. zUn leven bekend.
Andrea (GIROLAMO
geb. te Napels, 12
Apr. 1812, werd in Frankrijk opgevoed, tot
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bisschop v. Sabina benoemd, en in 1852 tot
kardinaal en abt v. Subiaco verheven. Bij d.
beweging v. 1859 voegde hij zich bij d. partij,
die naar Italie's eenheid streefde, trachtte
paus Pius IX te bewegen zich a. 't hoofd
der Ital. confederate te stellen en vrijzinnige
hervormingen in te voeren. lmmer verzette
hij zich tegen d. veroordeeling der Gallikaansche geschriften en d. onderdrukking der R.
Kath. wetenschap. Dit berokkende hem 't ongenoegen v. kardinaal ANTONELLI. Hij werd
in 1866 v. zijn ambten en inkomsten ontzet
en overl. 14 Mei 1868.
Andreae (JAKOB), geb. 25 Mrt 1528 to
Waiblingen, zoon v. een smid, waarom hij
ook wel SCHMIDLIN Of FABRICIUS genoemd
wordt, was een geleerd, welsprekend ijveraar
voor 't rechtzinnig geloof in d. Luthersche
kerk. Hij werd hofprediker .v. Christoph. v.
WUrtemberg, woonde d. rijksdagen bij, en
bracht in 1576 d. Formula Concordiae tot stand.
Hij overl. 7 Jan. 1590.
Andreae (JOHANN VALENTIN), kleinzoon v. d.
bovengenoemde, een der vernuftigste mannen
zijner eeuw, werd 17 Aug. 1586 to Herrenberg
in Wurtemberg geb. Na sedert 1601 to Tubingen in d. godgeleerdheid, wis- en letterkunde
gestudeerd to hebben, reisde hij door Duitschland, Zwitserland, Frankrijk en Italie. In zijn
vaderland teruggekeerd, word hij in 1620 special-superintendent en stadsprediker te Kalw,
in 1639 consistoriaalraad en hofprediker to
Stuttgart, in 1641 doctor in d. godgeleerdheid,
in 1650 abt en generaal-superintendent to
Bebenhausen en to Adelberg. Hij stierf 27
Juni 1654 to Stuttgart. Hij was een helper
v. ongelukkigen, een voorstander der christelijke liefde; hij trachtte een nieuwe christelijke broederschap to stichten, die 't kruis en
d. roos als zinnebeeld v. lijden en liefde tot
teeken zou aannemen. Al zijn schriften zijn
in 't Latijn; alleen „Christliche Gemal" (Tubingen, 1612) en „Geistliche Kurzweil" (Strasburg. 1619) stelde hij in zijn moedertaal op.
Andreae (DAN. HERM. BEUCKER) studeerde
to Franeker in d. rechten en werd griffier bij
d. rechtbank to Leeuwarden en secretaris der
commissie v. landbouw. Landhuishoudkunde
on akkerbouw trokken zijn bijzondere aandacht. Hij schreef: „Waarnemingen over d.
invloed v. 't zeewater op 't plantenrijk, bij d.
laatste overstroomingen in Friesland" en
„Proeve v. eenige toespelingen met plantennamen. Hij overleed in 1828. Een levensbericht
v. hem is geschreven door d. hoogl. W. De
Crane.
Andreae (JOH. HENR. BEUCKER), eenige
zoon v. d. bovengen., word 20 Oct. 1811 to
Leeuwarden geb., studeerde in d. rechten to
Utrecht, deed na zijn promotie een rein door
Z.-Europa, die hij in : „Brieven uit Morea";
„Herinneringen a. Italie en a. Sicilia" heeft
beschreven, vestigde zich als advocaat to
Leeuwarden, werd in 1850 schoolopziener on
in 1851 burgemeester v. Leeuwarden, in welke
betrekking hij op 3 Mrt 1865 overl.
Andreae (s. J. FOCKEMA.), geb. 4 Juni 1844
to Leeuwarden, studeerde to Leiden, doorliep
versch. rechterlijke betrekkingen en werd in
1877 hoogl. in d. rechten to Leiden. Hij schreef:
„Overzicht v. d. Oud-Nederl. rechtsbronnen"
(1881); „d. Stad Vollenhove en haar recht"
(1885) on ,,Bijdragen tot d. Nederlandsche
rechtsgeschiedenis" (1888).
Andreani (ANDREA), gezegd Mantuan),
schilder on graveur in hout, was geb. in
Mantua omstr. 1540 en gest. to Rome in 1623.
Hugo da Carpi on Antonio da Trento waren
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d. voorbeelden, waarnaar hij zich vormde ;
doch hij overtrof hen spoedig. Hij werkte
voornamelijk en carnayeux en gebruikte voor
zijn prenten twee, drie of meer houtplaten.
Al zijn werken zijn meesterstukken en munten
uit door zuiverheid v. lijnen, uitdrukking en
karakter. 't Aantal door hem vervaardigde
platen is zeer groot, wijl hij versch. platen
opkocht, die overwerkte en d. afdrukken met
zijn naam en teeken uitgaf. Zijn beroemdste
prenten zijn : „d. Triomf v. Julius Caesar", in
10 bladen, en „d. Mozalkgrond v. d. Domkerk
te Sienna", in 8 bladen. Beide zijn zeer zeldzaaln. Verg. Papillon, „Traits historique et
pratique de la gravure en bois", Paris 1766,
torn. I, p. 402.
Andreas, zoon v. JONA, broeder v. simoN
PETRUS, een visscher uit Bethsaida in Galilea,
was een der twaalf apostelen. Vroeger was
hij volgeling v. Joannes d. Dooper. Behalve
enkele vragen, door hem a. Jezus gedaan,
vindt men in 't N. T. niets v. hem vermeld.
d. Overlevering verhaalt, dat hij 't Evangelie
onder d. Scythen verkondigd en te Patras in
Achala d. marteldood op een kruis, waarvan
d. vorm naar hem genoemd wordt, ondergaan heeft.
Andreas I, kon. v. Hongarije, regeerde
v. 1045 t. 1061. Hij ijverde voor orde en voor
d. uitbreiding v. 't Christendom, handhaafde
zich met roem tegen keizer Hendrik III en
tegen zijn broeder BELA, maar verloor zijn
gezag en waarschijnlijk zijn levee in een slag
a. d. Theiss, in 1061.
Andreas II regeerde over Hongarije v.
1205 t. 1236. Hij ondernam d. vruchteloozen
kruistocht v. 1217. Zijn regeering is merkwaardig door d. uitgifte v. d. „Bulls aurea"
(gouden bul). d. grondwet der Hongaarsche
vrijheden, in 1222; maar hij was overigens
een hardvochtig, eerzuchtig en verkwistend
vorst.
Andreas III regeerde over Hongarije v.
1290 t. 1300 en was d. laatste v. zijn huis. Hij
versloeg zijn tegenstanders bij Zagrab in 1292,
maar bezweek voor d. overmoed der magnaten.
Andreas, een Dominicaner monnik uit
Slavoni8, werd aartsbisschop v. Krayna en
onder keizer Frederik III, die hem in 1481
naar Rome afvaardigde, kardinaal. Hij drong
daar ernstig aan op hervormingen, maar werd
in d. gevangenis geworpen. Toen hij zijne
vrijheid herkreeg, snelde hij naar Basel en
belegde daar een kerkvergadering, om verbetering en zuivering in d. R. Bath. kerk te
brengen. Omdat Basel zijne zijde hield, werd
deze stad in d. ban gedaan, en gedwongen d.
Kardinaal a. d. Keizer uit to leveren, waarna
doze voorlooper der Hervorming 13 Nov. 1484 in
d. gevangenis stierf. Zijn schriften, door zijn
secretaris PETER NUMAGEN uitgegeven, getuigen
v. een verheven geest en doorwrocht hervormingsplan.
Andreas (vALERrus), geb. in 1588 to Desschel in Brabant, legde zich op d. Gr. en
Lat. letterk. toe; hij word in 1612 tot hoogl.
in d. Hebr. taal naar Leuven beroepen en daar
in 1628 met 't hoogleeraarsambt in d. rechten
en in 1638 met 't oppertoezicht over d. boekerij der hoogeschool belast. Hij overleed in
1656. Behalve een plaatsbeschrijving der Nederlanden gaf hij ook versch. kleinere letterk.
schriften uit, doch zijn roem is voorn. gevestigd door d. „Bibliotheca Belgica", waarin hij
d. beroemde Nederlanders tot op zijn tijd en
hunne schriften, meer of min uitvoerig vermeldt ; d. eerste druk kwam uit in 1623; d.
„Athenae Belgicae" v. Zwterts, die veel uit
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Andreas ontleende, verschenen in 1628; d.
tweeds veel vermeerderde druk der „Bibliotheca" zag in 1643 't licht. d. Beste uitgave
is d. door Foppens zeer vermeerderde v. 1839.
Hoezeer in een partijdigen geest tegen
Protestanten geschreven, en veel schrijvers
v. minder verdiensten behelzende, is deze
letterk. gesch., vooral ten opzichte v. Belgic,
v. groote waarde.
Andreasberg, een mijnwerkersstadje in
d. Harz, is in d. nabijheid v. zilver-, koperen loodmijnen, die reeds rinds 1000 jaar geoxploiteerd worden en nog twee- a driehonderd
duizend gulden 's jaars opbrengen. Er zijn
mijnputten v. 900 M. diep en den mijngang
is 7000 M. lang.
Andreas-orde (d.) of orde v. d. Distel
is door kon. Jacobus V. v. Schotland in 1540
ingesteld. Zij telt 13 leden, die a. een keten v.
gouden distelen een beeld v. s. Andreas en
een Bourgondisch kruis (in d. vorm v. een X)
dragen, met 't omschrift : Nemo me impune
lacessit (Niemand tergt mij ongestraft). d. Russische .And7eas-orde, d. hoogste in dat Rijk, is
in 1691 door czaar Peter d. Groote gesticht.
d. Loden dragen een Andreas-kruis met d.
letters S. A. P. R. (Sanctus AndrOas, Patronus
Russiae) en d. spreuk: Voor trouw en geloof.
d. Andreas-ridders zijn gerechtigd tot 't dragen
der versierselen v. d. Alexander-Newsky-orde
en v. d. s. Anna-orde, le klasse.
Andree (KARL THEOD.), geb. 20 Oct. 1808
te Brunswijk, was redacteur der voorn. Duitsche dagbladen en schreef vele aardrijksk.
werken, waarvan d. voorn. zijn : „Nord-Amerika, geographisch und geschichtlich" (1854);
„Forschungsreisen in Arabian und Ost-Afrika"
(1860), en „Geographie des Welthandels" (2 dln.,
2e dr. 1876). Hij overl. 10 Aug. 1875 te Wildungen. Zijn zoon RICHARD A. geb. 26 Febr.
1825, vestigde een geographisch instituut en
schreef versch. aardrijksk. werken, waarvan
d. voorn, zijn : Das Amurgebiet und seine
Bedeutung" (1867); „Abessinign, das Alpenland der Tropen" (1869) ; „Czecinsche Gange"
(1872); „Wendische Wanderstudi6n" (1874) en
„Volksschulatlas in 34 Karten" (1876).
Andreini (ISABELLA), to Padua geb., was
tegen 't einde der 16e en in 't begin der 17e
eeuw een der uitstekendste tooneelspeelstera
v. Italie, en eene voortreffeltIke dichteres. d.
Lofdichten on lofspraken op doze vrouw zouden
folianten kunnen vullen. d. Intenti v. Pavia benoemden haar tot hun medelid; nimmer vergat zij bij hare titels to voegen die v. Academia
intents. Onder hare vrienden behoorde d. kardinaal Cinthio Aldobrandini, neef v. paus Clemens VIII, a. wien zij vele gedichten heeft
toegewijd. In Frankrijk word zij met groote
onderscheiding ontvangen. Zij stierf 10 Juni
1604 to Lyon. Behalve een menigte sonnetten,
madrigals, liederen en herderszangen schreef
zij eon pastorale, „Mirtillo" getiteld, en brieven, die in 1610 to Venetic gedrukt warden.
Zij beoefende d. zang, d. philosophie, 't Fransch
en 't Spaansch. Haar man Francisco Andreini
vervaardigde haar grafschrift. Ook hij was too l
nelspr.Hijchf„BavuedlCpitno
Spavento", samenspraken of „Ragionamenti"
in. proza. GIOV. BAPT. ANDREINI, volgens sorn=gen d. zoon v. ISABELLA, gaf in 1605 hare
gedichten uit. Hij schreef een treurspel „La
Florinde" (Milaan, 1606).
A.ndrelinus (FAusTus), geb. to Forli in
Italic, was geruimen tijd hoogl, in d. dichtkunst a. d. hoogeschool to Parps. Lodewijk XII
benoemde hem tot gekroond dichter. Erasmus,
die hem goad kende, schreef dat hij niet al-
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seen dichter v. d. Koning, maar ook v. d.
Koningin (Anna v. Bretagne) was. Andrelinus
-schreef ook brieven, in 1517 en 1519 to Straatsburg uitgegeven. Beatus Rhenanus voegde er
, een voorrede bij, waarin hij ze zeer prijst.
Joh. Arboreus, een godgel. to Parijs, schreef
, er commentaria op. 'tGrootste deel v. A.'s
dichtstukken bestaat uit disticha. Zij zijn met
commentarien v. Badius Ascensius uitgegeven
, en door Etienne Prive woordelijk in 't Fransch
overgezet. Andrelinus stierf in 1:518.
Andreossy (ANTOINE FRANVIS, graaf) was
ieen Fransch veldheer, kleinzoon v. d. beroemden F. Andreossy, die als ingenieur 't kanaal
v. Languedoc, tuss. d. Atlantische en Middellandsche zee maakte. Hij werd in 1761 to
Castel-Naudery geb., was in 1781 luitenant bij
d. Fransche artillerie, onderscheidde zich in
1787 als bevelhebber v. d. kanonneerbooten bij
belegering v. Mantua, en later bij d. Fran.schen veldtocht in Egypte. Hij was lid v. 't to
Kairo gestichte wetenschappelijk Instituut, en
behoorde na zijn terugkomst onder d. vlijtigste
medearbeiders a. d. beschrijving v. Egypte.
Na d. vrede to Amiens werd hij Fransch gezant in Londen, daarna in Weenen, en ten
laatste in Konstantinopel. Hier stelde hij wetenschappelijke onderzoekingen in, waarvan
vrucht gebleken is in verhandelingen over
uitloop der Zwarte in d. Middellandsche
zee, on d. wijze, waarop Konstantinopel v.
water voorzien wordt, on in zijn hoofdwerk:
„Constantinople et le Bosphore de Thrace". In
1814 werd Andreossy v. zijn post door Lodewijk XVIII ontheven, maar onder d. honderddaagsche regeering v. Napoleon wader Aange•steld. Hij stierf, 10 Sept. 1828, to Montauban.
Andresen (KA.REL GUSTAV), geb. 1 Juni
1813 to Uetersen in Holstein, studeerde to
Kiel in d. letteren, werd onderwijzer v. d.
Prins v. Augustenburg, vestigde zich als privaat-docent to Bonn, en werd daar in 1874
hoogleeraar. Hij schreef belangrijke werken
over d. Germaansche taal, waarvan d. voorn.
zijn: „Ueber deutsche Orthographie" (1855);
,,Wortregister fur deutsche Orthographie" (2e
dr. 1869); drie schriften over Jakob Grimms
taalwerken ; „Die altdeutschen Personennamen" (1873), en „Ueber deutsche Volks-etymologie" (3e dr. 1878).
Andrews (THOMAS), gob. 19 Dec. 1813 to
Belfast in Ierland, on aldaar hoogleeraar in
scheik. geworden, heeft groote diensten
a. d. natuurk. bewezen. Hij bestudeerde vooral
.d. ontwikkeling v. warmte langs scheik. weg
43n door verbranding en d. werking v. versch.
gassen. d. Resultaten v. zijn onderzoek zijn
opgenomen in 't „Philosophical Magazine" on
in d. ,Transactions" v. d. Royal Society.
Andria is een welgelegen handelsstad in
d. Ital. prov. Bari, bez. Barletta, is omringd
door amandelboomen, heeft 37 000 inw., fraaie
kerken en een Gothisch paleis, waar keizer
Frederik II bij voorkeur woonde.
Andrieskruis, Zie Sautoir en Kruis.
Andriessen (PIETER JAKOB), geb. 17 Dec.
1815 to 's Gravenhage, tot 1872 hoofd eener
bijzondere school voor uitgebr. lag. onderw.
-to Amsterdam, en overl. 19 Mrt 1877, was
been ijverig en verdienstelijk schrijver, niet zoozeer voor kinderen als voor aankomende
jongelieden. Voornamelijk trachtte hij kennis
-v. d. geschied. onzes lands en onzer naburen
in een aangenamen vorm to verbreiden, maar
hij behandelde ook louter zedekundige onderwerpen in 't gewaad der novelle. Hij had
reeds eenige historische tafereelen voor d.
jeugd geschetst, toen in 1863 zijn boek „De I
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Deserteur" en in 1865 „De Tamboer bij Waterloo" een buitengewonen opgang maakte.
Nu warden ook vroegere geschritten meer
gelezen en herdrukt, en volgden een aantal
historische schetsen elkander snel op, waarvan d. voorn. zijn: „Tony on Armand";
, Marie en Pauline"; „Adolf en Clara" ,_
•
Zoon v. d. Zeeroover"; „d. Weezen v. Vlissingen"; „d. Zeeman tegen wil en dank";
„'t Huisgezin v. d. Raadpensionaris"; „Koning
en Stadhouder"; „Een Zoon v. Friesland";
„Leiden in 1573 en 1574" ; „d. Val v. een Koningshuis"; „d. Kinderen v. d. Hugenoot";
onderdrukte Koningszoon" (d. jeugd v.
Frederik d. Groote); „Vorst en Dichter" (FreFrederik
derik d. Groote); ,d. Muiderkring"; „d. Suppoost v. d. Bank v. Leening" (Vondel); „OranjeNassau"; „Eon Gentsche Vrijheidszoon" (Artevelde), en d. „Held v. Duinkerken". Van zedekundigen aard zijn: „Nieskruid" ; „Tusschen
mal on dwaas"; „Hein Versteeg"• „Emma v.
Bergen"; „Eva"; „Line; „Langs doornen
'
en
distelen" en nog vele andere.
Andrieu (BERTRAND) was een beroemd medailleur, in 1763 to Bordeaux geb., en in 't
laatst v. 1822 daar gest. Reeds vroeg bleek
zijn bekwaamheid. d. Fransche regeering droeg
hem d. vervaardiging op v. medailles bij vele
belangrijke gebeurtenissen, en a. zijn talent
is men d. volgende gedenkpenningen verschuldigd: Minerva, die kronen uitdeelt ; 't standbeeld to paard v. Hendrik IV; d. koepok-inenting, en d. herstelling v. d. Eeredienst. Weinig
maanden, nadat hij d. medailles had voltooid,
die d. prefect v. 't dep. der Seine bij d. geboorte v. d. Hertog v. Bordeaux liet slaan,
eindigde d. dood zijn werken en zijn lijden;
want zijn gezondheid was reeds vroeg door
to ingesparmen arbeid gekrenkt.
Andrieux

(FRAInOIS GUILLEAUME JEAN

STANISLAS), secretaris der Fr. academie en
leeraar der letterk. a. 't College de France,
werd to Straatsburg, 6 Mei 1759 geb. Hij studeerde in d. rechtsgel. en was in 1789 op 't
punt om advocaat to worden, toen d. Omwenteling hem daarin verhinderde. Hij nam nu
versch. betrekkingen waar, tot Joseph Napoleon hem tot zijn bibliothecaris aanstelde met
een jaarwedde v. 6000 fcs. Hij overl. 9 Mei
1833. Andrieux is voorn. beroemd door tooneelstukken, gedichten en fabelen, o. a. d. blijspelen: ,Les etourdis"; „L'enfance de J. J. Rousseau"; „Helvetius ou la vengeance d'un sage";
„Le tresor"; „Le jeune homme a l'epreuve";
„Moliere avec ses arnis", „Le vieux fat"; „La
comedienne"; „Le manteau"; d. treurspelen:
„Louis IX en Egypte"; „Junius Brutus"; en
d. fabelen : „Le passager et le pilote",. „POlivier"; „Le figuier"; „La vigne et he buisson".
Zijn verzamelde werken zijn in 6 dln to Parijs
uitgegeven.
Andrieux (Louis), Fransch staatsman,
werd geb. 20 Juli 1810 to Trevoux, studeerde
in d. rechten, vestigde zich als advocaat to
Lyon en onderscheidde zich in pleitredenen
als voorvechter der vrijzinnige partij tegen d.
regeering v. Napoleon III; hij werd in 1870
wegens beleediging v. d. Keizer tot gevangenisstraf veroordeeld. Na d. val v. Napoleon
was hij een trouw medestander v. Gambetta
en moedig volhoudend strijder tegen d. reactie.
In 1879 werd hij prefect der politie to Parijs,
in 1882 gezant to Madrid, en in 1883 lid in d.
kamer v. Afgevaardigden, waar hij tot d. invloedrijkste gematigde republikeinen behoort.
Andriscus, waarschijnlijk een handwerkerszoon, gaf zich in 't midden der 2e eeuw
v. Chr. in Macedonia uit voor een natuurlijken
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zoon v. koning Perseus, en omdat hij op diens
vader Philippus geleek,valid onder d.
ijveraars tegen d. Romeinsche heerschappij
veel aanhang, en staat hij onder d. naam v.
PSEUDO - PHILIPPIIS in d. geschied. v. d. ondergang v. 't Macedonische rijk bekend. Na velerlei lotswisseling bracht hij in 149 v. Chr. d.
Romeinen een geduchte nederlaag toe, zoodat
d. consul Q. CAEC. METELLIIS tegen hem optrok,
hem tweemaal versloeg, in Thraci6 gevangen
kreeg en geboeid naar Rome zond. Macedoni6
werd daarop een Rom. provincie.
Androclus was d. slaaf v. een Romeinsch
proconsul in Afrika. Volgens 't verhaal v.
Seneca ontvluchtte hij zijn meester naar d.
Lybische woestijn, bevrijdde daar een leeuw
v. een doom uit diens klauw, leefde met dien
leeuw in diens hol en v. diens buit, maar
werd zoowel als d. leeuw gevangen. Toen hij
in 't worstelperk voor d. wilde dieren geworpen, en d. leeuw tegen hem losgelaten werd,
vlijde deze zich kwispelstaartend voor Androcles neder. Keizer Caligula schonk d. slaaf,
na diens geschiedenis gehoord te hebben, 't
leven, d. vrijheid en zijn trouwen gezel. Een
dergelijk verhaal komt echter meermalen v.
andere personen en tijden voor, o. a. v. MALDONATA in Z.-Amerika.
Androgeus, d. zoon v. Minos, was door
d. Atheners omgebracht, die, om dezen moord
te boeten, jaarlijks zeker getal maagden en
jongelingen naar Creta zenden moesten. (Verg.
Ariadne en Theseus).
Andromache was d. gemalin v. d. Trojaanschen held Hector; Homeros schetst haar
als een deugdsame vrouw en bezingt haar
laatst afscheid v. haar echtgenoot in 't 6e boek
v. d. Ilias. Zij werd na Trojes val d. slavin
v. Pyrrhus, die haar a. Helenus, een zoon v.
Priamus, ter echtgenoot gar. Oude en nieuwe
dichters en kunstenaars hebben Andromache
door hunne kunstgewrochten vereeuwigd.
Andromachus, op Creta gab., was lijfarts
v. Nero. Een zeer samengesteld middel, door
hem in 174 elegische Gr. verzen beschreven,
dat gedurende vele eeuwen in d. apotheek
bereid werd, draagt zijn naam: Theriaca Andromachi. 't Gedicht is meermalen afzonderlijk
uitgegeven. 't Middel, welks bereiding voor
een Meesterstuk v. artsenijmenging gold, werd
dikwijls in 't openbaar gemaakt ; in Duitsch.
land 't laatst in 1754 te Neurenberg, bij welke
gelegenheid 't gedicht door Leinker werd uitgegeven. Aan 't middel schreef men een groote
kracht tegen d. beet v. vergiftige dieren toe.
Andromeda, dochter v. Cepheus, koning
v. Aethiopig, en v. Cassiopeia, had volgens d.
fabelleer d. stoutheid van zich voor schooner
dan d. Nereiden to houden; weshalve Poseidon
(Neptunus), om deze godinnen to wreken, een
zeemonster afzond, dat 't land verwoestte.
't Orakel verklaarde, dat Andromeda a. d.
woede v. 't zeegedrocht moest worden ter
prooi gegeven. Men ketende haar hierop a.
een rots, en reeds kwam 't monster uit d. zee
to voorschijn, om haar to verslinden, toen
Perseus, op d. Pegasus (een gevleugeld paard)
onverwacht toeschoot, 't zeegedrocht doodde,
Andromeda bevrijdde, on haar vervolgens
huwde. Door Minerva werd Andromeda onder
d. sterren geplaatst. Haar sterrebeeld versiert
d.Noordelijken hemel.
Andromeda is een tot d. nat. fam. der
Ericacegn (Heideplanten) on d. Decandria Monogynia behoorend, grootendeels in N.-Amerika inheemsch, plantengesl., waarvan men
een groot aantal soorten (Andromeda pulverulenta Bartr., polifolia L., speciosa L., acuminata
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Ait., axillaris Ait., racemosa L. floribunda.
Pursh.) als sierplanten kweekt. Ztj worden,
geltjk alle Erica's, onder d. heesters gerangschikt on bezitten gaafrandige of gezaagde,
alttjd groene bladeren, in d. bladoksels zittende
of a. 't eind der takjes geplaatste, half kogelronde, half klokvormige, na 't bloeien afvallende, alleenstaande of tot trossen bijeenstaande, moest wit gekleurde bloemen on vijfhokkige zaaddoozen. Ztj tieren 't weligst in
hei- of veenaarde on bloeien gedurende d. zomer. Andromeda polifolia L. is d. eenige in
ons vaderland in 't wild voorkomende soort.
Andronicus, gab. to Cyrrho in SyriO, was
d. bouwmeester v. d. thans nog bestaanden
achthoekigen marmeren toren to Athene tot
aanwijzing der windstreken. Op ieder der achthoeken v. d. kroonlijst is een symbool v. d.
windstreek gebeeldhouwd, en een koperen triton, als windvaan, wijst met een staf d.
wind aan.
Adronicus van Rhodus was een Gr.
wijsgeer, omstr. 50 j. v. Chr. gab., een ijverig
en kundig voorstander der peripatetische
wijsbegeerte. Hij bracht 't grootste deal zijns
levens to Rome door, waar hij in d. door hem
beoefende wijsbegeerte onderwijs gaf, on zich
voorn. bezig hield met 'tgeen zijn naam heeft
beroemd gemaakt : 't in orde brengen v. die
schriften v. Aristoteles en Theophrastus, welka
door Sylla v. Athene naar Rome waren gebracht. Hierdoor behaalde hij onder zijn tijdgenooten moor roam dan door d. vruchten v.
zijn eigen wijsgeerig nadenken. Van hetgeen,
hij geschreven heeft, is niets tot op onzen
tijd gekomen.
Andronicus is d. naam v. vier Byzantijnsche keizers, die tuss. 1189 en 1390 geregeerd hebben. Andronicus I was een zoon
Izaak Comnenus, gelukkig maar miskend veldhoer onder keizer Manuel, zuchtte twaalf jaar
in d. gevangenis, streed onder d. Russischen,
grootvorst Jaroslaw tegen d. Hongaren, kwam
na d. dood v. Manuel, in 1180, door 't uit
wog ruimen v. diem erfgenamen op d. troop,
maar verloor in een opstand in 1185 't leven.
Andronicus IV geraakte schattingplichtig
sultan Bajesid I.
Andros is 't Noordelijkste ail. der Cycladen in d. Gr. Archipel, v. Eubea (Negropont).
gescheiden door d. Dorn-passage. 't Bevat
ruim 4i vk. geogr. mij1 20 000 bew., die zijde,.
wijn en olijven winnen, schapen fokken on
ook wel als handwerkslieden naar 't wasteland gaan, om wat over to leggen en daarvan
op hun geboortegrond to leven.
Andzyane (ALEXANDRE), gab. in 1798, was
Franschman, die door zijn deelneming a.
Carbonarische woelingen ter dood veroordeeld,
maar op d. Spielberg to Brunn gevangen gezet
en in 1832 ontslagen werd. Hij schreef dawn&
een merkwaardig book : „Memoiree d'un prisonnier d'etat", dat in 1862 een vierden druk.
beleefde. Hjj overl. in dat jaar 1862.
Anebert (LOUIS DIATTHIEII), gab. to Trinquetaille-lez-Arles in 1742, gest. in 1782, schreef
d'Arles" historiques our l'ancienne rOpub.
d'Arles" (1779, 4 vol); „MOmoires sur l'anciennote d'Arles" (1782); „Dissert. hist. sur la montagne des Cades" (1779).
A.necdota noemt men d. onuitgegeven
stukken v. een schaver, zoo heeft prof. Gee'
eenige anecdoten v. Tiberius Hemsterhuis in
't licht gegeven. Na d. uitvinding der bookdrukkunst werden alie schriften, die voor
eerst ter parse kwamen, anecdotes geheeten..
Thans verstaan wij door anekdoten korte modedeelingen v. geestige gezegden of aardige le--
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vensbijzonderheden v. merkwaardige personen.
Anelli (ANGELo), geb. in 1761 te Desenzano
nabij Brescia, studeerde te Padua in d. rechten, wend eerst door generaal Augereau tot
diens secretaris benoemd, maar later om staatkundige redenen gevangen gezet, en na zijn
bevrijding in 1802 hoogl. in d. geschied. en
welsprekendheid, eerst te Brescia, later te
Milaan, waar hij in 1810 overl. Zijn hoofdwerk is een leerdicht in 7 boeken, getiteld:
„Cronache di Pindo", waarin hij d. oude en
nieuwe letterkunde schetst.
Anemograat (d.) is een toestel, om bij
voortduring d. richting v. d. wind op te teekenen. d. Inrichtingen, die daartoe dienen, zijn
zeer verschillend, en hangen gedeeltelijk of
v. d. weer of min doeltreffende plaats, waar
d. anemograaf moet worden opgericht. Kan
deze onmiddellijk op een toren of op 't dak
v. een hoog gebouw worden geplaatst, dan
is d. volgende inrichting d. eenvoudigste Een
windvaan is zoo a. een ijzeren stang of buis
verbonden, dat deze met d. windvaan omdraait.
Van onderen rust d. stang met een stomp
kegelvormige stalen punt in een metalen kom.
d. Stang gaat door 't dak, maar om d. beweging zoo vrij mogelijk te maken, zijn daar
drie rolletjes horizontaal geplaatst. 't Indringen v. regen of sneeuw wordt door een kleine
trechtervormige bedekking, die a. d. stang
verbonden is, belet. d. Metalen kom is bevestigd op een tafel, waarop d. overige toestel
is geplaatst. Deze bestaat uit een platte metalen schijf, welker omtrek d. vorm v. een
Archimedische spiraal (een cirkel, wiens straal
steeds grooter wordt) heeft, en die a. d. stang
der windvaan bevestigd is. d. Oppervlakte v.
d. schijf is v. 't middelpunt Wt. in 8, 16 of
32 windstreken verdeeld. Loodrecht boven d.
rand der schijf is een spil, waarom een winkelhaak kan draaien, die met d. korten arm
door 't overwicht v. d. langen arm steeds
drukt tegen d. rand der schijf; en ten einde
d. beweging der windvaan zoo min mogelijk
to belemmeren, draagt d. korte arm bij 't raakpunt een horizontaal rolletje, dat tegen d.
rand der schijf drukt. In d. langen arm steekt
a. 't einde een potlood. Rust nu 't rolletje
tegen zeker punt der schijf en draait d. windvaan, dan zal, omdat d. plaatsen a. d. rand
der schijf zich op verschillende afstanden v.
't middelpunt bevinden, ook 't rolletje naar
links of rechts worden bewogen; en daardoor
zal 't potlood rijzen of dalen, zoodat a. elken
stand der windvaan eon bepaalde hoogte v.
't potlood beantwoordt. d. Potloodpunt drukt
tegen een papier, dat door horizontals lijnen
zoo is verdeeld, dat elke lijn met een bepaalde
windrichting overeenkomt. Dit papier is gespannen in een raana, dat door een uurwerk
in een etmaal v. d. linker- naar d. rechterzijde
wordt getrokken, zoodat 't potlood een zigzaglijn v. rechts naar links teekent. Ten einde
d. tijd to onderkennen, waarop een bepaalde
windrichting heeft geheerscht, is 't papier
door loodrechte lijnen in 24 gelijke deelen
verdeeld, zoo dat 't zich in d. tijd v. een uur,
met 't raam een verdeeling naar d. rechterzijde beweegt.
Anemologie is d. leer v. 't ontstaan, d.
richting en d. kracht v. d. wind.
Anemometers of windmeters zijn toestellen, om d. kracht v. d. wind to bepalen
en op to teekenen. Er zijn versch. toestellen
tot dit doel beproefd, doch d. meeste laten
nog veel to wenschen over. Een der bests is
d. anemometer v. OSLER, die ook op vele meteorologische observatoria in gebruik is; deze
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is tevens bestemd om d. richting v. d. wind
aan to teekenen. Een holle metalen buis, die
door 't dak v. 't observatorium gaat, draagt
v. boven een windvaan, die vast a. d. buis
is verbonden ; v. onderen is om d. buis een
klein getand rad, welks tanden in een insgelijks v. tanden voorziene waterpasse staaf
vatten. Bij 't draaien der windvaan wordt
dus die staaf naar linker- of rechterzijde bewogen. Aan 't uiteinde der staaf is een
potlood bevestigd, dat zich over een horizontale plant beweegt. Aan elken stand v. d.
windvaan zal dus een stand v. 't potlood op
d. plant beantwoorden. Deze plant wordt door
een uurwerk in 24 uur zooveel voorwaarts
bewogen als d. lengte v. d. plant bedraagt.
d. Aanteekening v. d. richting v. d. wind
geschiedt dus Kier nagenoeg op dezelfde wijze,
op een horizontaal liggend blad als dit in 't
art. Anemograaf, op een verticaal papier, is
aangegeven.
Tot 't meten v. d. kracht v. d. wind dient
een vierk. plant v. een bepaalde oppervlakte,
die loodrecht op 't vlak v. d. windvaan, a.
deze zoo is bevestigd, dat d. plant altijd naar
d. wind gekeerd en a. d. voile kracht daarvan
blootgesteld is. Wordt d. plant ook maar
eenigszin.s door d. windkracht gedreven, dan
drukt zij een spiraa1veer min of meer in-een,
waarvan door beproeving bekend is, hoeveel
KG. kracht er tot iedoren grand v. samendrukking noodig is. Verder is a. deze spiraalveer een koord gehecht, dat door d. buis, die
d. windvaan draagt, naar beneden loopt, on
om een katrolletje gaande, a. een tweeds
potlood trekt, dat op 't zelfde horizontals
blad papier, waarvan boven gesproken is,
daardoor strepen teekent op dezelfde wijs als
't eerste potlood met dit onderscheid, dat
hier d. lengte der strepen 't aantal KG. winddruk aangeeft. Zulk een teekening heat een
diagram, en elke toestel, die aldus zelf zijne
werking opteekent, wordt een selfregistrement
genoemd. Behalve dezen anemometer v. Osler
verdient nog die v. Whewel to worden genoemd, waarbij d. windsterkten worden bepaald naar 't aantal v. omgangen dat een
molentje volbrengt. Deze anemometer is echter
minder volkomen, wig daarbij d. tijd niet in
aanmerking wordt genomen. Om d. windkracht
to zien, dient d. clinger-anemometer v. PRESTEL.
Daar bestaat d. windvaan uit een zinken
plant in d. vorm v. een kwart-cirkel, waarvan
d. ronding uitgetand is. Op d. vaan is een
stang om een spil beweegbaar en a. d. stang
hangt een vierkante plant rechthoekig op 't
vlak v. d. vaan. Als 't windstil is, hangt dit blad
neder, maar hoe sterker 't waait, tot des to hooger tand v. d. windvaan wordt het opgeheven.
Anemoon (Anemone) is een tot d. nat.
fam. der ranunculaceEn (ranonkelachtigen) en.
d. Polyandria Polygynia behoorend plantengesl., dat zich door talrijkheid en sierlijkheid
v. soorten onderscheidt. Hieronder zijn d.
voornaamste : Anemone coronaries L., hortensis
L., vernalis L., sylvestris L., palmata L., nemorosa L., hepatica L. Apennina L., waarvan d.
meeste door d. cultuur weder in vele verscheidenheden verbasterd zijn. Alle anemonen
hebben een bloemachtig, oorspronkelijk vijfbladig, bloemdek en dopvruchtjes, die, op een
gewelfden vruchtbodem ingeplant, nu eens
in een staartvormig verlengsel uitloopen, dan
weder niet. Hiernaar, als ook naar d. meerdere of mindere nabijheid v. 't omwindsel bij
d. bloem, kan men d. versch. onderafdeelingen
vormen, die vele schnjvers als zelfstandige
geslachten beschouwen. d. Bladeren zijn nu
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.eens gelobd, dan weder handvormig ingesneden, met veeldeolige slippen, en ingeplant
op een onderaardschen stengel of wortelstok,
, die, in stukken gebroken, behalve d. zaden,
tot vermenigvuldiging der soorten dienen kan.
d. Meeste anemonen-soorten komen in M.- en
Z.-Europa in 't wild voor; een viertal soorten
t Anemone pulsatilla L., Apennina L., ranuncuZoides L., nemorosa L.), behooren tot d. flora
v. Nederland, waar zij meest in bosschen en
beschaduwde plaatsen of op open zand-, heiof kalkgronden groeien. Hare bloemen ontluiken doorgaans in April en Mei. Over 't
algemeen bevatten d. anemonen een scherpe
vluchtige stof, anemonine geheeten, die als
d. reden moet beschouwd worden, waarom
sommigen, vooral in vroeger dagen, onder d.
prikkelende geneesmiddelen geteld werden.
Anen en isten zijn aanhangers of volgers v. hem, bij wiens naam deze uitgang geplaatst is, bijv. Mohammedanen, Boeddhisten;
amen achter d. naam v. een land, beduidt inwoners v. dat land, bijv. Hannoveranen; isten,
achter een algemeen zelfst. of bijv. naamw.
gevoegd, beduidt, dat personen d. handeling
doen, door 't hoofdwoord aangeduid, bijv. touristen, solisten.
Anerio (FELICE), geb. 1560 en overl. 1630,
was een voortreffelijk en vruchtbaar Ital. componist, die zijn tijdgenoot Palestrina nastreefde.
Hij was componist v. d. Pauselijke kapel en
vervaardigde een groot aantal hymnen, motetten, missen, psalmen en canzonetten. Zijn
broeder FRANCESO GIOVANNI A., geb. 1567, was
een verdienstelijk kapelmeester, eerst v. d.
Kon. v. Polen, later v. d. Paus, en heeft ook
schoone kerkelijke compositi6n nagelaten.
Aneroide, Zie Barometer.
Anethan (JULES JOSEPH, baron n') geb. 1803,
een Belgisch staatsman, was opgeleid in d.
rechtsgeloerdheid en werd in 1836 procureurgeneraal bij 't Hof v. appel te Brussel. In
1843 nam hij echter als minister v. justitie
zitting, in 't clericale ministerie NOTHOMB ; hij
behield deze portefeuille tot 1847, toen d.
liberalen d. bovenhand kregen. Sedert 1844
koos Leuven hem tot afgevaardigde. In 1870
trad hij weder op als minister v. Buitenl. zaken in 't clericale ministerie, dat in 181 door
't bankroet V. Langrand-Dumonceau ten val
kwam. Sedert werd hij lid v. d. Senaat, die
hem v. 1874 t. 1880 tot vice-president koos. Hij
overl. te Brussel, 8 Oct. 1888.
Anethuzn L. (dills) is een plantengesl. uit
el. fam. der schermbloemigen (umbelliferae),
verwant a. d. venkel. d. Vruchtjes zijn lensvormig, plat a. d. eene zijde en met een vleugelvormigen rand omgeven. In ons land bloeit
gewone dille (A. graveolens) in Jun; 't zaad,
dat in Sept. rtjpt, bevat een prikkelend, specerijachtig beinsel, dat door destillatie een
aetherische olio levert v. 0,881 s. gew. In Hindoestan wordt A. sowa als specerij en geneesmiddel gebruikt.
- Aneurysma,
ook wel Arteriecstasia, slagadergezwel of slagaderbreuk geheeten, is eon.
-ziekelijke uitzetting der slagader. Men onderscheidt vier toestanden: 10. 't Ware aneurysma,
waarbij eon deal v. een slagader in een bepaalde streek uitgezet is, zoodat d. drie vliezen
in d. uitzetting deelen; 20. 't Onware slagadergezwel aneurysma spurium, 't geval, dat
't meest voorkomt, waarbij d. slagader geopend is on 't blood zich in 't omliggend celweefsel uitstort, dat daardoor zakvormig uitgezet wordt; 30. 't Samengestelde, als d. bovenste vliezen der slagader gekwetst zijn en
't binnenste nu naar buiten dringt, door 't
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blood wordt uitgezet, en wig d. wanden nu
to zwak zijn, om 't overal in d. stroom te
houden daarbij een zak vormt, 40. Aneurysma
varicosum, wanneer men bij een aderlating d.
a-der doorgestoken heeft en tevens d. daaronder liggende slagader heeft gekwetst, zoodat
't blood uit beide zich in 't celwoefsel uitstort
en een zak vormt, die met beide in verbinding
staat. In d. oudere geneeskunde wordt 't woord
aneurysme ook wel v. verwijdingen v. 't hart
gebruikt. Gezwellen v. d. groote takken der
slagaders komen dikwijls voor, vooral dicht
bij 't hart, in d. boog der aorta on ook in d.
ledematen, bijv. in 't kniegewricht. d. Inwendige slagadergezwellen ontstaan door een
ziekelijke gesteldheid der vliezen, waardoor
deze hunne vastheid en veerkracht verliezen,
d. uitwendige door onevenredige inspanning,
door stooten en kwetsuren en andere beleedigingen. Dikwijls gaat ook hier een ziekte
der slagader voorat, die op zich zelf ook d.
aanleiding tot uitwendige slagadergezwellen
kan worden. d. Inwendige zijn moeilijk, in d.
meeste gevallen in 't geheel niet, to herkennen. Niet zelden gebeurt 't, dat een verborgen
slagadergezwel op eons berst, waarbij doodelijke inwendige verbloeding volgt, zonder dat
men een zoo gevaarlijk ziekte-geval bij 't leven
had kunnen vermoeden. Door d. gestadigen
druk der slagadergezwellen worden zij d.
aanleiding tot ontsteking, verzwering on zelfs
versterf in d. omliggende deelen. Daarbij bersten zij vroeger of later en veroorzaken zij doodelijke verbloeding. Men behandelt ze door
drukking en door onderbinding. Als nl. d.
slagader door een onderbindenden draad gesloten is, herstelt zich d. omloop v. 't blood
door d. zijtakken. Hunter, Scarpa on Langenbeck hebben door doze kunstbewerking groote
diensten bewezen. Men heeft zelfs zeer groote
slagaders op doze wijze met good gevolg onderbonden en daardoor vele lijders geheel
hersteld. d. Uitslag der kunstbewerking hangt
v. 't gestel v. d. lijder of en daar waar een
ziekelijke aandoening der slagader vooraf is
gegaan, vormen zich soms later na d. onderbinding gezwellen in andere slagaders. Dit
gevaar behoeft men bij gezonde personen,
waar zij door verwonding zijn ontstaan, niet
to vreezen. Soms geneest een slagaderbreuk
v. zelf, wanneer 't gezwel grooter en grooter
wordt on nu op d. stam drukt on dozen sluit,
terwijl d. vezelstof, die zich uit 't blood afscheidt, door stremming d. geheelen zak opvullen kan, waarbij d. omloop v. 't blood in
't gezwel onmogelijk wordt on d. zak inkrimpt.
(verg. Anastomosis.)
Anfractus, letterlijk kromming, is in d.
redekunst een groote omslachtigheid, in d.
plant- on dierkunde iedere slakkenhuisvormige
winding der organen.
Antried, graaf v. Hoop en Teisterbant,
werd na d. dood zijner gemalin in 992 tot
bisschop v. Utrecht gekozen. ELM droeg zijne
rijke bezittingen a. 't Sticht als leengoed op,
on stichtte 't klooster Heiligenberg bij Amersfoort, waar 14, blind geworden, als monnik
overload in 1008.
Angad of Angara, ook Kleine woesttjn,
of Algertinsch,e Sahara, is d. naam v. 't Zuidelijkst vlakke deal v. Algerie. Er zijn eenige
oasen als Quaregla, Ngoessa en Wadi-soef, ook
eenige bergstroomen, die zich in 't zand verliezen, on zoutbeddingen. Er wonen zwervende
BedoeInen.
Angara (d.) of Opper - Toengoes.ka is
d. belangrijkste rechtsche tak v. d. Jenisei in
Siberi6. Zij ontspringt op d. Wysoki, loopt
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eerst W.-waarts, vormt 't meer Baikal, loopt
dan N.-waarts langs Irkoetsk, d. hoofdst. V.
Siberia, ontvangt daar links d. Irkoet en stort
in d. Jenisei na een loop v. 2080 KM. d. Rivier
is op sommige plaatsen 2600 M. breed en 9 M.
diep en zeer vischrijk, maar v. Dec. tot Apr.
met ijs bedekt. d. Kozak IWANOW ontdekte
deze riv. in 1643, waarna KOLESNIKOW haar in
1645 opvoer en 't meer Baikal bereikte. In 1883
heeft RITNEBERG d. benedenloop onderzocht, en
bevonden dat door een kanaal v. slechts twee
KM. lengte d. lastige stroomversnelling, d.
Padoen, kan omvaren worden, en dan d. Angara v. d. mond tot op 't meer Baikal voor
stoombooten bevaarbaar is; SIBIRJAKOW heeft
concessie tot deze stoomvaart, en wijl ook
(1. Ob door een kanaal met d. Jenisei verbonden wordt, is 't mogelijk om per stoomboot v. Tobolsk naar 't Baikal-meer te komen.
Angel (Fr. anguillon, Rd. Stachel, Eng. sting).
In plaats v. d. eierlegger treft men bij d.
vrouwelijke en geslachtlooze dieren v. een
lam. v. vliesvleugelige insecten (Insecta Hymenoptera) een angel aan, bijv. bij d. bijen en
wespen; d. mannelijke dieren hebben dien
angel nimmer. Aan d. laatste geleding v. 't
achterlijf is dit verdedigingswapen, bestaande
uit een puntigen gegroefden koker, uit welks
sleuf twee fijne, puntig uitloopende, hoornachtige deelen uitgestoken kunnen worden,
.die a. d. zijde, waar zij elk. niet aanraken v.
scherpe naar achter gekeerde kartelingen of
weOrhaken voorzien zijn. d. Angel is met een
toestel v. venijnafscheidingverbonden, bestaande uit twee blinde buizen, die in een
ovale blaas, d. gif-blaas samenkomen, vanwaar 't vocht door een uitvoerings-buis in d.
scheede des angels gestort wordt. Swammerdam, die d. eerste ontleding daarvan gedaan
heeft, schrijft dat 't gifblaasje zoo sterk in
kleine wespen is, dat men 't venijn, als men 't
blaasje krachtig met d. vingers drukt, wel twee
voet ver door d. angel kan doers uitspatten.
Angel (Fr. hamegon, Hd. Fischangel, Eng.
angle) is een stalen haak, eindigende in een
weerhaak, om visch te vangen ; deze haak is
klein of groot en v. versch. worm naar d.
vischsoort, waarvoor die bestemd is. 't Aas,
uit deeg, wormen, krabben, levende of doode
vischjes, ook uit kunstvischjes en kunstvliegen
bestaande, wordt zoo aangebracht, dat 't d.
weerhaak omgeeft en verbergt. d. Angel is
met sterk haaksnoer omwonden, dat a. 't zijden of paardenharen hengelsnoer met een
lus bevestigd wordt; a. 't hengelsnoer is d.
Bobber of drijver, die a. d. visscher verraden
moat, of d. visch heeft toegebeten, min of
sneer hoog vastgemaakt, naarmate d. soort.
die belaagd wordt; zoo moet bijv. voor d.
karper 't aas bijna d. bodem, voor d. baars 't
midden v. d. stroom bereiken. Voor d. visscherij in zoet water is 't snoer a. d. hengelroe bevestigd, een lichten, taaien, veerkrachtigen stok, vaak uit in elk. geschroefde deelen
samengesteld. In zee wordt d. angel hoofdzakelijk gebruikt voor d. kabeljauwvangst;
deze visscherij geschiedt vooral bij Newfoundland en op d. Doggersbank; a. d. achterzijde
v. 't visschersvaartuig loopt over een katrol
een groot aantal sterke lijnen, alle van angels voorzien.
Angela van Brescia, geb. in 1511 te
Desenzano a. 't meer Garda, overl. 21 Mrt 1540,
deed een bedevaart naar Palestina en stichtte
na hare terugkomst d. orde der nonnen v.
s. Ursula, die zich moesten wijden a. 't verzorgen v. armen, 't verplegen v. zieken en 't
onderwijzen v. meisjes.
I.
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Angelen (d.) waren Duitschers, waarvart
nog heden d. vruchtbare landstreek tuss.
Sleeswijk en Flensburg d. naam v. Angelen
draagt. Dit yolk had eertijds bijna d. helft v.
Z. Sleeswijk, 't grootste deel v. Holstein en
't aangrenzende Lauenburg en Mecklenburg
in bezit; doch wiji zij nooit d. Rijn en 't Rom.
gebied naderden, waren d. Angelen weinig
bekend, en begrepen d. Romeinen hen onder
d. algemeenen naam v. Saksen. In 449 veroverden d. Angelen, vereenigd met Jutten,
Friezen en Saksen, 't tegenw. Engeland, en
stichtten daar d. zeven Angel-Saksische koninkrijken. Een deel v. hen bleef echter op
't gemelde Deensche schier-eiland achter.
Angell (BONAVENTITRA), een beroemd rechtsgeleerde, te Ferrara geb., stierf in 1576 te
Parijs. Hij schreef „Historia della litta di
Parma, la Descrittione del flume Parma", in
't licht verschenen te Parma, 1591, een werk,
dat onder d. zeldzaamste wordt gerangschikt.
Zie D. Clement „Bibl. Curieuse" op 't woord.
Angeli (HEINR. v.), geb. 8 Juli 1840 te Oedenburg, beoefende d. schilderkunst te Weenen
en Dusseldorf, en verwierf grooten naam
door d. schilderij:„Aankondiging v. 't doodvonnis V. Maria Stuart”. 't Oostenrijksche,
Beiersche en Britsche hof droegen hem eervoile bestellingen op, en hij zond daarenboven
op tentoonstellingen: „Jane Gray"; „Antonius
en Cleopatra"; „Cesar en Antonius" en in 1869
een groot doek: De wreker zijner eer", dat
d. algemeene aandacht trok en te Berlijn met
goud bekroond werd.
Angelica, Zie Engelwortel.
Angeliken en Guastallinen. Gravin
Louise Torelli v. Guastalla, eenige erfdochter,
stichtte, na op 25-jarigen leeftijd voor d.
tweedemaal weduwe te zijn geworden, in
1530 een vereeniging v. jonge maagden, die
rein als engelen leven en alle zinnelijke neigingen overwinnen moesten. Paus Paulus IV
gaf in 1534 verlof, dat deze congregatie der
Angeliken, d. regel v. Augustinus aannam,
waarop d. rijke gravin in Milaan een klooster
met een prachtige kerk liet bouwen. d. Paus
stond vervolgens toe, dat zij niet onder d.
jurisdictie v. d. bisschop maar onder d. Barnabiten te Milaan zouden staan. d. Angeliken
waren in 't begin niet a. d. clausuur onderworpen, maar vergezelden d. reguliere geestelijken op hunne missien. Zij droegen een
grof kleed, gelijk a. dat der dominicanernonnen, een houten kruis op d. borst en een
koord om d. hals, en bij bijzondere gelegenheden een doornenkroon op 't hoofd. In weerwil der strenge voorschriften en kastijdingen
tot onderdrukking der zinnelijkheid, kwamen
d. Angeliken, wijl zij niet opgesloten waren,
weldra in verdenking v. zich a. ijdelheid en
zingenot over te geven, 't geen 't verval der
orde in Opper-Itali6 ten gevolge had. d.
Gravin v. Guastalla had in Milaan nog een
tweede klooster gesticht, waarin achttien
adellijke weezen uit d. Angeliken werden
opgevoed. Zoo wel leermeesteressen als scholieren v. dit klooster heetten Guastallinen.
Angelis (Dommico D'), geschiedschrijver v.
d. Koning v. Napels, in 1675 te Lucca geb.,
was kapelaan bij een Napolitaansch regiment
in dienst v. Spanje, en werd later kanunnik
in zijn vaderland, waar hij in 1718 stierf,
na een verhandeling te hebben geschreven
over d. gesch. v. Napels en „le Vite di litterati Salentani" (1710-1713, 2 vol.).
Angelis (Humus
hoogl. in d. wUsbegeerte en godgeleerdheid te Spoleto, in 1597
gest., heeft commentari6n op Aristoteles
15
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schreven, op d. „Summa" v. s. Thomas en d.
brieven v. Paulus.
Angelo of Degli Angell (Primus), Latijnsch dichter, gob. in 1517 to Barga, een
kleine stad in Toscane, word, na eon zeer
avontuurlAjk leven geleid, Klein-Azia bezocht,
op d. Midden. zee onder Barbarossa en bij 't
beleg v. Nice en Mondosi gestreden to hebben,
hoogleeraar in d. fraaie letteren to Pisa, waar
hij d. zedekunde en staatkunde v. Aristoteles onderwees. Hij volgde in 1575 d. kardinaal d. Medicis naar Rome, en kwam met
hem to Florence, waar hij consul der academie
word; hij stierf to Pisa in 1596. Zijn -voom.
werken zijn twee gedichten, waarvan 't een,
„Cynegeticon", in 6 boeken, hem twintig jaar
arbeid kostte ; 't andere, .„Syrius", handelt
over d. kruistocht v. Godfried v. Bouillon, in
12 boeken (Rome, 1584,2 din.).
Angelo of Degli Angell (ANTONIO),
broeder v. d. bovengemelden, was leermeester v. Frans en Ferdinand de Medicis,
beide groothertogen v. Toscane. Hij verkreeg
't bisdom v. Massa en stierf in 1579. Er bestaan v. hem .drie Lat. brieven, in 1585 met
d. werken v. zkin broeder in 't licht verschenen en door Gruterus in d. „Del. poetarum
italor" opgenomen.
Angelo (MICHAEL), Zie Buonarotti.
Angelome, in 854 in d. abdij v. Luxeuil
gest. schreef geleerde en oordeelkundige coramentariat op 't 0. en N. Testament, Genesis,
't, book der Koningen en 't Hooglied, in 't
Latijn. Die op d. laatste twee zijn to Keulen
in 1530 gedrukt en herdrukt in d. „Bibl. max.
Patrum" t. IX, uitgegeven to Lyon.
Angelsalrsen. Onder dozen naam werden
d. vereenigde Angelen, Saksers, Friezen en Jutten begrepen, die in 449 naar Brittanni6 overstaken, en daar d. koninkrijken Northumberland, Mercia, Kent, Essex, Wessex, Sussex en
Oost-Anglen stichtten, die in 825 door Egbert,
kon. v. Wessex, onder den schepter vereenigd
werden. d. Beroemdste Angelsaksische koning
was Alfred d. Groote, die een reeks v. overwinningen behaalde op d. Noren en Denen,
waaronder d. laatste Angelsaksische koning,
Edward d. Beljjder, in 1066 bezweek. d. Invloed v. doze stammen op d. staatsinstellingen, taal, zeden en 't volkskarakter v. d. Britsche natie is zoo groot geweest, dat men nu
nog, waar d. Engelschen energiek, vooruitstrevend, gebiedend on ordescheppend optreden spreekt V. d. voortreffelljke eigenschappen
V. it .Angelsaksische ras. Onder d. Angelsaksische koningen bestond d. bevolking uit vrijen
on onvrijen, d. onvnjen waren of eigenhoorigen, eigendom van hem, wiens grond zij bewoonden, Of huisslaven, die op d. markten to
Bristol en London als koopwaar verhandeld
werden; d. vrijen , waaronder ook vele vrijgebleven Britten behoorden, waren earls, gewone vrijen, eigenerfde lieden, en thanes, aanzienlijken, groote grondbezitters, die dikwijls
beschermheeren v. earls waren, en dan broodheer, Chaford, heetten, van welk woord d. titel
v. lord afkomstig is. d. Koning was in zijn
regeering beperkt door een volksvertegenwoordiging (wittenagemdt), eerst uit vrtje mannen,
later enkel uit thanes samengesteld. d. Angelsaksische wetten (eerst onder Alfred d. Groote
nauwkeurig bepaald) waren naar oud-Duitschen trant, eenvoudig, duideltjk on sober;
viten konden allerlei misdrijven boeten met
geld, lijfeigenen werden veelal met d. dood
gestraft. d. Woningen waren slecht, handel,
milverheid en kunst bestond aanvankelijk niet,
lunar 't Christendom onder d. Britten reeds
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bekend on in d. 6e eeuw door Benedictijnermonniken uit Itali6 verbreid, bracht eerlang
verbetering; d. kerkbouw wekte d. kunstzin,
en 't kerkgezang verzachtte d. zeden; harpspel werd een geliefd genot, koning Alfred
muntte daarin uit, en d. naam v. d. herder
CEADMON is door zijn volksliederen, die hij
met d. harp begeleidde, bewaard gebleven.
Angelsaksische zendelingen, als Willebrord on
Winfried (Bonifacius), staken naar 't vaste land
over om 't Evangelie to verbreiden en onder
koning Alfred begon handel en zeevaart to
bloeien en wetenschap to ontluiken. d. Scholen v. Canterbury en York brachten geleerden
voort on bezaten kostbare verzamelingen v.
handschriften, waarvan vele (o. a. in d. Cottoniaansche bibliotheek bewaard) door d. keurige en smaakvolle versieringen onze verbazing wekken. Onder d. overblijfselen v. d. Angelsaksische letterkunde is een heldendicht
uit d. 8e eeuw, „Beowulf" getiteld, 't meest
merkwaardig.
Angelucci (THEODORUS), Lat. dichter gob.
bij Tolentino, was geneesheer, lid der Venetiaansche academie, en stierf in 1600 to Montagnana. Zijn geneeskundige werken en die,
welke hij over d. wijsbegeerte v. Aristoteles
samenstelde, zijn vergeten, maar zijn vertaling
der Aeneas v. Vergilius, „in versi sciolti"
(Neapol. 1649) is beroemd. Sommige letterk.
schruven dit work toe a. P. Ignatius Angelucci, bloedverwant v. Theodorus.
Angelus is een Grieksch woord met Latijnsche vervorming, dat bode of verkondiger
beduidt, en werd in d. middeleeuwen een titel
v. d. Paus en v. bisschoppen en monniken.
't Angelus is een gebed der R.-Katholieken,
dat door paus Johannes XXII in 1326 voor driemaal daags a. d. geloovigen werd aanbevolen r
vangt met d. woorden: ,Angelus Domini nunciavit Maria". Nog luicit in R-Kath. landen
't angelus: een klokje v. bijzonderen toon, dat,
d. bevolking tot dat gebed roept.
Angelus (CECRISTOPHORUS), geleerde, in d.
Peloponnesus gob., en daaruit door d. Turken
verdreven, vluchtte naar Engeland, en onderwees sedert 1600 't Grieksch to Oxford tot
1638, zijn sterfjaar. Men heeft v. hem behalv.g
andere werken een Gr. en Lat. verhandeling!
e, de institutis Graecorum" (Cambridg 1615).
bridge,
A.ngezne of Angevin is in d. wapenkunde
een bloom v. zes bladeren, die al of niet in
't midden open is.
Angermanland is een prov. v. 't koninkrijk Zweden, die ten N. a. Lapland en
BothniO, ten 0. a. d. golf v. Bothni6 grenst
en met 't landschap Medelpad op 225 vk. geog.
bjjna 100 000 bow. telt. d. Grootate rivier
is d. Angerman. d. Voorn. voortbrengselen
zijn: rogge en haver, strulkvruchten, aardappelen hop, vlas, veel hout en Mzeri ook is
er rundvee, veel zalm en andere visch en
gevogelte. d. Bevolking is matig on werkzaam,
zoodat er algemeen welvaren heerscht. d.
hoofdstad is HernOsand, met 2600 inw.
Angers, d. hoofdst. v. 't Fr. dep. Mayenneet-Loire, ligt a. d. spoorw. v. Parijs n. Nantes,
a. d. bevaarbare Mayenne, , kort voor dat die
in d. Loire vloeit, on heett 65 000 inw. Er is
een museum met 600 schilderten, een openb.
boekerm_ met 40 000 deelen, een verzameling
V. beeldhouwwerken, v. dieren on v. planten,
on eon stork slot, thane gevangenis, vroeger
d. residentie der hertogen v. Anjou. Er zijn
vele fabrieken on d. bevolking drijft veel
handel in w4jn on graan.
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Anghiera (PIETRO MARTIRE D'), geb. in
1456 te Arona in Italia, trad in d. geestelijken
stand, werd leeraar a. 't Hof te Madrid en
van daar afgevaardigde n. Egypte en naar
India. Hij overl. in 1530 als apostolisch pronotarius te Granada. Van hem zijn bewaard:
„Opus epistolarum" „Decades octo" en „De
rebus oceanicis" - welke werken veel bijzonderheden over d. ontdekking v. Amerika bevatten.
Angelbert- (ENGELBERT), een Frankisch
geestelijke, dichter en geleerde, vergezelde
PelAjn d. Korte bij diens kroning in 752 naar
werd meermalen naar d. Pauselijken
stoel afgevaardigd en stierf als abt v. s. Riquier op 18 Feb. 814. Hij was gehuwd met
BERTHA, dochter v. Karel d. Groote. Eenige
gedichten v. hem zijn bewaard in d. „Patrologia" v. MIGNE.
Angiolello (GIov. MARIO) geb. te Vicenza,
heeft in 't Ital. en Turksch een gesch. v.
Mohammed II geschreven, die hij a. dezen
sultan opdroeg. Nog is er van hem een werk
„Della Vita e Fatti di Re di Persia" te Ve,
note in 1556 gedrukt, en „Relatione della Vita
e de Fatti del Signor Usun-Cassan".
Angiologie is 't deel der ontleedkunde, dat
over d. vaten, d. aderen en slagaderen, handelt.
Angkola li of Ankola is een distr. met
12 000 bew., in d. Battalanden op Sumatra, onder 't gebied v. d. ads.-resident v. Mandaheling.
Anglada (J.) is d. schrijver v. zeer goede
werken over minerale waterers en warme
bronnen : „Memoires pour servir a l'histoire
generale des eaux thermales" (Paris, 1827, 28.
T. I. et II); Traite des etablissements therm.
du dep. des Pyren. orient." (Montp. 1833).
Anglaise (d.) is een Engelsche contredans,
waarin d. dansers en danseressen in twee
rijen tegen elk. over staan, en zeer levendige
bewegingen maken op muziek in twee- en
drie-kwarts-maat.
Anglesea of Anglesey, bij d. Romeinen
Mona geheeten, is 't driehoekige eiland tuss.
Engeland en Ierland, dat door 't kanaal Menay
v. 't gewest Caernarvon gescheiden wordt.
Dit eiland, oudtijds d. laatste toevlucht der
v. 't vaste land verdreven Drulden, maakt
een graafschap v. Noord-Wales uit en bevat op
ruim 14 vk. geog. mill 4 steden en 74 kerspelen, met 61 000 bew., die 2 afgevaardigden
naar 't Lagerhuis zenden. 't Eiland bevat
veel delfstoffen, bijzonder koper, maar ook
steenkool en zilverhoudend looderts; 1600
mijnwerkers winnen hier hun brood; er wordt
ook turf gemaakt en vele ingezetenen bestaan
v. d. akkerbouw, vee- en bijenteelt, v. laken-,
linnen- en leder-fabrieken, en v. 't opzamelen
v. zeevenkel en vogel-eieren. Men vindt er
versch. Romeinsche en middeleeuwsche oudheden. Vijf beken stroomen v. d. hoogten. d.
Eigenaars der mijnen op Anglesea hebben
nog een eigene munt, waarop een gesluierde
Druid is afgebeeld. d.. Marktplaatsen zijn
Beaumaris en Holyhead. 't Eiland is door
twee bruggen a. 't wasteland verbonden, een
kettingbrug en d. beroemde kokerbrug over
d. Menay. Zie 't art. Menay.
Anglesey (HENRY WILLIAM PAGET markies v.), geb. 17 Mei 1768, streed bij 't Eng.
leger in 1793 in Vlaanderen, in 1808 in Portugal en Spanje en in 1816 bij Waterloo,
waar hij een been verloor. Tot loon werd
lord PAGET tot markies v. Anglesea verheven,
en in dien rang was If tweemaal onderkoning v. Ierland: in 1: -4 en in 1831, waar
hij door ijver, rechtvaardigheid en leniging
v. veel ellende, veler liefde en aller achting
won. Hij overt. 27 Apr. 1854.
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Anglikaansche of Episcopale kerk
(d.) was tot 't begin der 16e eeuw een deel
v. d. Katholieke kerk; doch Hendrik VIII,
met d. Paus in geschil gekomen, bijgestaan
door d. aartsbisschop v. Canterbury, CRANMER,
verklaarde zelf 't hoofd te zijn v. d. kerk
zijns lands, en sedert maakt d. Engelsche kerk
een, V. d. Pauselijken stoel onafhankelijk en
op zich zelf staand genootschap uit. Overigens
bleef Hendrik VIII een rechtzinnig en ijverig
Katholiek; maakte noch in d. leer, noch in
d. kerkgebruiken verandering; verklaarde zich
tegen d. grondstellingen der Duitsche en Zwitsersche hervormers, en onderdrukte hun aanhang in zijn staten ; zelfs deed zijn kanselier
THOMAS MORUS d. Protestanten heftig vervolgen. Onder zijn minderjarigen zoon Eduard VI
ontwikkelde zich echter d. hervorming, die
onder d. regeering v. Elizabeth geheel tot
stand kwam. Engeland nam niet d. leeringen
der Duitsche, doch der Zwitsersche hervormers aan; maar verschilt toch aanmerkelijk
v. d. hervormde kerken , in andere landen, o. a.
daarin, dat zij d. bisschoppelijke waardigheid
voor een goddelijke instelling verklaart; een
onafgebroken reeks v. bisschoppen v. d. eerste
uitbreiding v. 't Christendom of erkent; a. d.
uitspraken der kerkvaders een groot gezag
toeschrijft, en d. kerkgebruiken der eerste
eeuw nauwkeurig tracht in acht te nemen.
Men noemt deze kerk, die in Engeland d.
heerschende is, daarom d. Bisschoppelijke of
Episcopale kerk. Drie aartsbisschoppen en 28
bisschoppen hebben als rijksbaronnen zitting
in 't Britsche Hoogerhuis. Lang niet alle
Engelschen behooren tot deze kerk ;• velen
hebben zich, ontevreden dat men Katholieke
inrichtingen behield, v. haar afgescheiden, en
zich in een afzonderlijk, naar hunne denkbeelden ingericht, kerkelijk genootschap vereenigd. Dezen heeten Nonconformisten, Dissenters, Presbyterianen, Independenten en Congregationalisten. Zij zijn weder in versch.
genootschappen verdeeld, en onderscheiden
zich voorn. daardoor v. d. Episcopale kerk,
dat zij d. bisschoppelijke regeering verwerpen,
en een volkomen volksbestuur, mitsgaders
een weer eenvoudige eeredienst in hun genootschap hebben ingevoerd. d. Presbyteriaansche kerk is in Schotland d. heerschende.
Meermalen werden zij, die niet tot d. Staatskerk behoorden, en in 't algemeen Dissenters
genoemd werden, streng vervolgd, vooral onder
d. Stuarts d. kwakers, die voor een deel naar
Pennsylvania in N.-Amerika uitweken. d. Acte
v. Tolerantie in 1689 bracht hierin verbetering ;
in 1828 werden vele beperkingen opgeheven, en
onder 't ministerie GLADSTONE alle secten gelijk
voor d. wet verklaard. d. Engelsche kerk heeft
vele uitmuntende kanselredenaars opgeleverd,
waaronder Tillotson, Gregory, d. beide Erskine's, Sterne, Leland, Sectin, Dodd, Gerard,
White en Blair bijzonder uitmunten. Verg.
Carwithen, „History of the English Church",
2 dln. Londen, 1829.
Anglicismen zijn eigenaardige uitdrukkingen, letterlijk uit 't Engelsch vertaald, en
daardoor met ons taal-eigen in strijd, bijv. 't
gebruik v. 't bijv. naamw. rend als voorn. in
zinnen, als : rend de tafel zitten, rend den boom
staan.
Anglicus(micnAEL), te Schoonenburg (Beaumont) in Henegouwen geb., bloeide in d. 15e
en 't begin der 16e eeuw. Hij was een Lat.
dichter, wiens verzen door Joh. Bapt. Mantuanus en Ravisius Textor geprezen zUn. Zie
Hoeufft „Pam. Lat. Belgic.' , p. 8 en 254, en
Peerlkamp „De poet's Neerlandicis", p. 25.
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is een kunstbewerking a.
d. staart v. 't paard, om 't fraaier dragen v.
dit lichaamsdeel to veroorzaken, en die uit
Engeland afkomstig is. d. Wijze, waarop d.
staart, vooral bij beweging, opgelicht en uitgestrekt wordt, heeft op 't fiere en schoone
v. 't paard een aanmerkelijken invloed. Paarden v. een edel ras en levendig temperament
dragon d. staart hoog en strekken dien horizontaal of boogsgewijze uit. Aan paarden v.
Oostersche afkomst is zulks vooral eigen door
d. beteren bouw v. 't kruis, en d. daarmede
gepaard gaanden hoogeren aanzet v. d. staart,
en door d. kracht, waarmede 't dier d. oplichtende spieren v. d. staart kan doen werken. Paarden v. minder edel ras, die weinig
temperament hebben, dragen d. staart laag
en laten dien bij beweging slap neder hangen.
Ten einde dit gebrek eenigermate to verhelpen en zulke paarden een beter voorkomen
to geven, vergenoegde men zich vroeger, met
a. d. ondervlakte v. d. staartwortel eenige
dwarse insneden to maken en met d. huid
tevens een deel v. d. onderste oppervlakte der
nedertrekkende spieren to doorklieven. Later,
toen 't angliseeren meer algemeen in gebruik
kwam, vernietigde men d. werking der spieren, die d. staart naar beneden trekken, meer
volkomen on trachtte men d. oplichtende spieren in hunne working to versterken, waartoe
d. staart v. een deel zijner zwaarte ontheven
en daarom op zekeren afstand v. 't kruis afgezet werd. d. Kunstbewerking, die alleen in
een meer of minder volkomen vernietiging v.
d. werking der nedertrekkende spieren bestaat,
wordt niqueteeren genoemd, d. vereeniging v.
beide handelingen heet angliseeren. Eerst in
't begin der 16e eeuw is 't in Engeland in
gebruik gekomen, on 't heeft zich v. daar naar
Duitschland overgeplant, waar 't ten tide v.
Max Fugger (1587) vrij algemeen was. In Frankrijk word daze kunstbewerking onder Lodewijk
XIV (1651-1715) ingevoerd en kwam 't to gelijker tjjd met 't scheren der paarden in gebruik.
Anglure de Bourlemont, Zie Lavignon.
Anglus (rEtomAs), een Engelsch R.-Kath.
geestelijke uit d. 17e eeuw, poogde naar d.
grondbeginselen der wijsbegeerte v. Aristoteles geloofsbegrippen to verklaren, zooals d.
voorbeschikking, vrijen wil on genade. Hij
heeft vele werken over versch. onderwerpen
geschreven, welker duisterheid men vergeleek
bij d. godspraken der oude orakelen. Hij stierf
omstreeks 1660.
Angola, volgens d. Portugeesche uitspraak
'NGola, is een ten deele a. Portugal onderworpen gewest in Neder-Guinea., in 't Z.-W.
v. Afrika tuss. 9° on 10° Z.-B., ten Z. door d.
riv. Danda v. Congo, en ten N. door d. Longo
of Moreno v. Benguela gescheiden, omstr.
1200 vk. geogr. mijl groot, on bewoond door
bijna 600 000 menschen. In 't 0. heeft het
zeer hooge bergen, waarop ondersch. rivieren
ontspringen, o. a. d. Coanza, die vele on
groote takken heeft, d. Benzo of Zemza, d.
Danda en Moreno. d. Lucht is er zeer heet,
on d. grond langs d. kust vlak on vruchtbaar,
doch weinig bebouwd, op vele plaatsen ontbreekt drinkwater. d. Voortbrengselen zijn:
zout, koper, ijzer, stofgoud, zilver, rijst, gom,
broodvrucht, angola-hout, visch, how on
ivoor. d. Bewoners zijn negers on voor een
deel naam-christenen. 't Binnenland heeft een
eigen vorst, die even als d. koning v. Kakongo, geen buitenlandsche waren, behalve
metaal on wapenen, houten on ijzeren gereedschappen, mag aanraken. Aan d. kust oefenen
sedert 1578 d. Portugeezen gezag in 8 provinAngliseeren
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tier : Loanda, Bengo, Danda, Moseche, KisRama, Hamba, Embaka en Oarii. Thans bestaat die heerschappij der Portugeezen alleen
in naam. d. Hoofdst. heet s. Paul d. Loanda.
oude
Angora, Angoera of Ankora,
Ancyra, is d. sterke hoofdstad v. 't Turksche
district v. dienzelfden naam, in 't N. v. Anadoll of Natolie, a. d. riv. Tsjiboek-tsjai. d. Stad
heeft 30 000 inw., 't geheele gewest op 1260
vk. geogr. mijl ruim een half millioen bew.
Er resideert een pasja, een Armenische bisschop, en er zijn vele moskeen, 7 Armenische
en 3 Grieksche kerken. Ancyra bloeide bij 't
begin onzer jaartelling, als stapelplaats v. d.
karavaan-handel tuss. Byzantium en Syria.
d. Beroemde tempel v. Augustus, die bijna
geheel uit wit marmer bestaat, en waar d.
beroemde Ancyrasche opschriften door Busbecq in 1554 gevonden zijn, is vrij wel bewaard.
d. Inwoners, die voor 't grootste deel Turken
en Armeniers zijn, bestaan door 't waken v.
shawls, echte kamelotten, safiaan on zilden
manufacturen, zij drijven handel in 't haar
der Angorasche geiten (ook kemelshaar genoemd naar 't Arab. woord chamal, dat fijn
beteekenc) die vroeger slechts in dit gewest
to huis behoorden, doch door d. volhardende
pogingen v. d. Franschman Ternaux thans
ook in Frankrijk geacclimateerd zijn. Angora
voert jaarlijks een millioen KG. fijn wolhaar
v. daze geiten uit, ter waarde v. meer dan
twee millioen gulden.
Angostura , eigenlijk Ciudad-Bolivar, is
d. hoofdst. v. d.Venezuelaansche prov. Guiana
a. d. rechteroever v. d. Orinoco met 8000 inw.
en d. zetel v. een president en v. een bisschop. d. Ligging der stad is ongunstig, want
er is een lagune, die 's zomers uitdroogt en
dan koorts verwekt, en d. Orinoco is wel voor
zeeschepen bevaarbaar, maar juist bij d. stad
door rotsen vernauwd (vandaar d. naam Angostura, die engte beduidt). Toch zijn er eenige
Duitsche handelshuizen, die d. voortbrengselen des lands uitvoeren, voorn. cacao, koffie,
copalva-balsam, huiden en angostura-bast (zie
dat art.).
Angostura-bast is d. specerijachtig-bittore, in d. geneesk. als middel tegen zwakte
der sptjsverterings-werktuigen en tusschenpoozende koortsen aangewende, schors v.
Galipea officinalis Hanc., een tot d. nat. fam.
der Diosme6n on d. Petandria monogynia behoorenden, langs d. oevers v. d. Orinoco menigvuldig voorkomenden, 4 a 7 M. hoogen en
10 a 15 dM. dikken boom, met drietallige,
4 dM. lange, bladeren en bladstelen, en lange,
witte, behaarde, welriekende bloemen. d.
Schors komt in d. handel in d. vorm v. stukken of pijpen, die met een geelachtig-grijze
of grijs-witte, sponsachtige opperhuid bedekt
zijn, on wier binnenste oppervlakte bruinachtig, min of meer ruw on eenigszins vezelig
is. Men wendt dit middel zelden aan, omdat
zich na 't gebruik soms vergiftigingsverschijnselen voordoen, waarvan echter d. oorzaak
in een vervalsching met Strychnos Nux vomica
L. moat gezocht worden. d. Analyse v. echten
angostura-bast, medegedeeld door Fischer on
Gmelin, luidt:
Vluchtige olie
03
Eigenaardig bitter beginsel (Angosturine) 3.7
Bittere harde hars
17
Balsemachtige weeke hars
19
Veerkrachtige hars
02
Gom
57
Houtvezel
891
102.6

ANG.
Angouleme is d. hoofdst. v. 't Fr. dep.-
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der Charente, a. d. linkeroever der riv. Charente en een kruispunt v. spoorwegen. d. Stad
heeft een sterk kasteel, een hoofdkerk, 12
andere kerken, 1 hospitaal en omstr. 30 000
inw. Er is een bisschop, een rechtbank v.
koophandel, een school voor d. zeevaart, een
openb. boekerij, een verzameling v. voorwerpen v. nat. hist., een kruidtuin, kanongieterij,
21 papier- en eenige laken-fabrieken; er wordt
veel handel gedreven in papier, hout en saffraan, die in d. omtrek der stad groeit, alsmode in wijn, brandewijn, zout en vee.Voorheen was zij d. hoofdstad v. 't hertogdom
Angoumois.
hertogdom) was eerst 't
Angouleme
graafschap Angoumois. d. Graven stierven in
d. regeerende lijn uit met AYMAR TAILLEFER
in 1268; maar in jongere linien vermaagschapte
't huis zich met d. VALOIS, zoodat d. Fr. koningen v. Frans I t. Hendrik III uit 't huis
Valois-Angouleme waren. Frans I verhief 't
graafschap tot een pairie-hertogdom. Als hertog en hertogin v. Angouleme zijn in d. geschied.
't meest merkwaardig LOUIS ANTOINE, d. oudste
zoon v. Karel X, en MARIE THERESE CHARLOTTE, d. dochter v. Lodewijk XVI. Deze neef
en nicht waren als emigranten op Russisch
grondgebied, te Mitau, gehuwd. d. Hertog v.
Angouleme reisde, toen Wellington in 1814
over d. Pyrenean Frankrijk
F
binnendrong, naar
Bordeaux en proclameerde er zijn oom Lodewijk XVIII tot koning. Deze verhief hem tot
admiraal en generalissimus, en hij voerde in
1823 't Fransche leger aan, dat in Spanje d.
constitutioneele partij ten onder bracht. Hij
werd tot prins v. Trocadero verheven, hield
een zegetocht binnen Parijs en werd al meer en
meer 't hoofd v. d. part% die d. absolute
monarchie en 't „ancien regime" wilds herstellen, vooral toen hij bij d. troonsbeklirnming zijns vaders in 1824 dauphin word; maar
bij d. Juli-revolutie v. 1830 vluchtte hjj met
zijn vader uit Frankrijk en hij stierf to Gorz
op 4 Juni 1844. Din gemalin, in d. school des
tegenspoeds gehard (zij was als 13-jarig kind
in d. Tempel gevangen en zag hare naaste
verwainten onder d. guillotine vallen) ontwikkelde meer geestkracht. In Maart 1815 bij
d. landing v. Napoleon to Cannes bewaarde
zij eon tijdlang Bordeaux tegen afval, zoodat
Napoleon haar „d. eenigen man v. d. familie
Bourbon" noemde. Zij overl. 19 Oct. 1851 to
Frohsdorf.
Angra is d. hoofdst. v. d. a. d. Portugeezen behoorende Azorische eilanden, op d. Z.-kust
v. 't ail. Terceira; er is een ruime haven, door
forten beschermd, en een bovolking v. 11 000
menschen.
Angra-Pequena is d. beste haven a. d.
Westzijde v. Z-Afrika op 26. Z. B. 't Bremer
handelshuis Lilderitz had daar vasten voet
gekregen en stelde zijn gronden in 1883
onder bescherming v. 't Duitsche rijk, al 't
welk bij verdrag v. 1886 door Portugal erkend
werd. Lilderitz-land strekt zich sedert uit v.
d. mond der Oranje-riv. tot kaap Frio.
Angri is een stad met 11 000 inw. in d.
Ital. prov. Salerno, a. d. spoorweg v. Napels
n. Eboli. Er is katoen- en zijde-industrie.
Angst (Lat. anxietas) is een gevoel v. benauwdheid, vergezeld v. hartklopping en siddering, dat ons bevangt bij zeer dreigend gevaar. Dit gevoel belet d. working v. 't verstand, 't nadenken en 't overleg; schokt 't
zenuwstelsel, en stoort d. bloedsomloop ; d. huid
wordt koud, bloedeloos on met kil zweet bedekt; ook 't darmkanaal on d. nieren worden

ANG.

overprikkeld. Bij ingewand-, zenuw- en hartziekte en bij d. vervolgingswaanzin komen
daze verschijnselen voor, zonder dat eenig gevaar er aanleiding toe geeft.
Angstrom (ANDERS JONAS), Zweedsch natuurk. geb. 13 Aug. 1814 in 't landschap Medelpad en overl. te Upsala op 24 Juni 1874,
werd in 1843 observator a. d. sterrewacht en
in 1858 hoogl. in d. natuurk. a. d. universiteit
to Upsala. Hij was v. 1867 tot a. zijn dood
secretaris der koninkl. sociaeit v. wetenschappen. Hij was d. schrijver der belangrijke:
„Recherches sur le spectre solaire".
Anguier (FRANcois), beeldhouwer, is in
1604 to Eu, in Normandi6, geb. en in 1669 to
Parijs gest. Tot zijn voorn. werken behoort
't graf v. d. kardinaal de Berulle, d. decorati6n v. dat der familie de Thou, 't standbeeld
v. d. hertog de Rohan-Chabot; zijn meesterstuk is 't mausoleum v. d. hertog v. Montmorency in d. kerk to Moulins. — Zijn broeder
MICHEL ANGUIER heeft 't meeste beeldhouwwerk to Val de Grace vervaardigd; vooral
was d. marmeren groep La Nativite op 't
hoogaltaar zeer vermaard. Nog bewondert men
d. versierselen on d. bas-reliefs v. d. triomfboog, d. poort v. s. Denis genoemd, waartoe
le Brun d. teekening leverde. In 1686 stierf
hij to Parijs; hij werd bij zijn broeder to s.
Roch begraven.
Anguillara (G. A.), Ital. dichter, omstr.
1517 to Sutri in Toskane geb., was eerst corrector a. een boekdrukkerij to Rome. Door
roovers aangevallen, kwam hij v. alles beroofd to Veneti6, waar hij work a. een drukkerij vond. Hier vervaardigde hij een overzetting der „Gedaanteverwisselingen" v. Ovidius
on der Aeneis, 10 book; zijn „Edipo Tragedia";
„Canzoni", „Capitoli" en satyren, die hem
grooten roam bezorgden. Hij keerde naar
Rome terug, doch vond er geen beschermers.
Hij stierf arm in een herberg bij Torra di Nona.
Anguillesi (GiovANNI), Ital. dichter en
letterk., bij Pisa, op 28 Apr. 1766 geb. on gest.
5 Apr. 1833as secretaris der prinses ELISE,
zuster V. Napoleon
gedurende d. Fransche
N
heerschappij in Italie; hij verkreeg d. herstelling der academie della crusca on werd in
1824 kanselier der Universiteit v. Florence.
Hij vertaalde versch. Fransche werken, o. a.
„le Genie du Christianisme" on schreef een historisch-statistisch work over Toskane, waarvoor hij d. bouwstof verzamelde uit 't groothertogeltjk archief. In 1818 verschenen zijn
gedichten en sedert 1822 redigeerde hij 't „Giornale de' Litterati", waarin hij vele artikelen
leverde.
Anhalt is 't erfgoed v. een der oudste
vorstelijke geslachten in Duitschland, on bestaat uit d. hertogdommen Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, dat in 1863, en Anhalt-KOthen
dat in 1847 weder met Dessau vereenigd word;
zij beslaan een oppervlakte v. ruim 48 vk.
geogr. mijl, met een gezamenlijke bevolking
v. 250 000 menschen, en zijn bijna geheel door
d. Pruisische prov. Saksen omgeven. d. Voorn.
rivieren ztjn : d. Elbe, Mulde on Saale ; 't land
is over 't algemeen vlak, bevat 180 000 HA.
bosch, on brengt voort: koren, tabak, hop,
vlas on appelen; ook is er aanzienlijke veeteelt. In 't Bernburgsche wordt jaarlijks veel
zilver on tjzer uitgegraven. d. Voorn. plaatsen
zijn: Dessau, Zerbst, Bernburg, Harzgerode,
Ballenstadt on KOthen. Te Alexisbad is een
geneeskr. bron. d. Regeerende hertog heat
Friedrich (sedert 22 Mei 1871).
Anhinga (Slangenhalsvogel, Plotus) is een
gesl. v. zwemvogels,' waarvan d. kenmerken
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zijn: d. bek lang, recht en zeer scherp, met
randen, die naar d. punt toe fijn zijn getand;
d. kop klein; d. hals zeer lang, dun en slank;
d. vleugels lang, d. eerste slagpen korter dan
d. tweede, derde en vierde, die zeer lang zijn;
d. staart zeer lang, uit 12 stijve pennon bestaande. Deze vogels leven v. visch, zwemmen en duiken goed en roesten op boomen;
erztjn twee soorten van bekend : Plotus Levaillantii, Temm. in Afrika en Plotus Anhinga,
L. in Z.-Amerika.
Anholt is een Deensch oil, in 't Kattegat,
1/2 vk. geogr. mijl groot met 150 bow., die zeelieden on visschers zijn on onder 't ambt Randers in Jutland behooren. 't Eiland is zandig
on met evaarlijke zandbanken omgeven. Sedert 1::. staat er eon vuurtoren.
Anhydriden zijn scheik. verbindingen, die
overblijven, als aan hydraten, zuren of bases,
't water wordt ontnomen. Zoo zijn d. metaaloxyden anhydriden v. metaal-hydroxyden, on
wordt bijv. calcium-hydroxyde bij genoegzame
verhitting calcium-oxyde. Anhydriden hebben
niet meer d. eigenschappen v. zuur of basis;
ztj nemen echter gemakkeltjk water op on
keeren dan tot d. vroegeren toestand terug.
Anhydriet, Zie Gips.
Ani is een vervallen stad in Russisch
Armenia a. d. Arpatsjal, waar in d. 11e eeuw
wel 100 000 inw. waren, maar nu een armelijke
bevolking leeft to midden v. bouwvallen v.
vorstelijke paleizen, kerken on moskeen, waarvan d. mozaiken die v. Pompeji on d. arabesken die v. d. Alhambra evenaren.
Ani (Crotophaga) is een vogelgesl. behoorende tot d. fam. der zygodactylae v. Vieillot
on Temmink,. waarvan vijf of zes soorten
bekend zijn. Bij allen is d. bek hoog, zeer
gekromd on kielvormig samengedrukt; d.
neusgaten ovaal on a. d. inplanting v. d. bek
geplaatst; d. vleugels kort en d. staart lang
on breed. Zij leven in Amerika, in groepen
bij moerassen on in laag hout, on zijn merkwaardig om d. samenstelling v. hun nest. d.
Geheele troop werkt a. 't maken v. den nest,
dat zoo groot is, dat versch. wijfjes er eieren
in leggen on broaden kunnen; slechts een
zeer dunne wand scheidt d. versch. broedsels,
ja somtijds worden d. eieren bijeengevoegd
on een vrijOe broedt, ter wig d. andere op
voedsel uitgaan. Drie soorten zijn afgebeeld
in d. Galerie des oiseaux rares v. Vieillot.
Anianus, sterrekundige en dichter, bloeide
in d. The eeuw en vervaardigde een Lat. gedicht
op d. sterrekunde, onder d. titel v. „Computus
manualis" (Straatsb., 1488). Van hem zijn d.
bekende regels met d. namen der teekens v.
d. dierenriem:
Sint Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo,
Virgo ; — Libraque, Scorpius, Arcitenens,
Caper, Amphora, Pisces.
Anicet-Bourgeois (AuGusrE), gob. to Parijs, 25 Dec. 1806, overl. 18 Jan. 1871 to Pau,
was een der vruchtbaarste en meest populaire vaudeville-schrpers on blijspel-dichters.
't Aantal zUner stukken klimt tot 200, doorgaans niet met zorg bewerkt, maar steeds
boeiend en geestig.
Anich (PErEB), gob. in 1723 nabij Innsprtick,
overl. 1 Sept. 1766, was landbouwer, maar
wijdde zich meer on meer a. d. studio der wisen natuurkunde. Hij vervaardigde eerst een
kunstige hemelglobe, daarna met keizerlijke
ondersteuning een voortreffelijke aardglobe
en sedert 1760 een kaart v. Zuid-Tyrol in 21
bladen, die in 1774 verscheen en als een orographisch meesterstuk snag golden.
Aniello, Zie Masaniello.
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Anijs (Pimpinella Anisum L.) is een eenjarige, tot d. nat. fam. der schermbloemigen
(Umbelliferae) on d. Pentandria Digynia behoorende, in 't Z.-0. v. Europa, Egypte on
Klein-A=6 groeiende plant, wier zaden als
specertj on als geneesmiddel gebruikt worden.
Zij onderscheidt zich v. d. haar aanverwante
soorten v. 't zelfde gesl. (P. magna L., saxifraga L., nigra W.) door enkelvoudige, rondo,
hartvormige, diep gezaagde wortelbladeren
en behaarde vruchten. d. Bloemen zijn wit
on ontlniken in Juli. In 't groot verbouwt
men d. Anijs op Malta, in Spanje, Duitschland en Z.-Rusland. d. Vrucht, 't zoogen. anijszaad, is zijn working grootendeels a. een in
d. vruchthuid afgescheiden vlugge olie, anijsolie geheeten, verschuldigd, die daarin voor
3 pct door randes
B
en Reimann gevonden
word. Doze olie, die door distillatie v. 't anijszaad met water verkregen wordt, is doorschijnend, kleurloos of zeer licht gaol, en lichter
dan water. Zij wordt even als 't anijszaad in
d. huishouding als specerij en in d. geneesk.
als verwarmend en d. spijsvertering opwekkend middel aangewend. Men zegt, dat d.
anijsolie somtijds met steranijsolie vervalscht
wordt.
Buiten d. vlugge olie bevat anijszaad: stearine met bladgroen verbonden 0.12, hars 0.58,
vette olie 3,38, phytocol 7,85, onkristalliseerbare suiker 0165, gom 6,50 extractiefstof 0,50,
een met ulmine overeenkomende stof 8,60,
gummoine 2,90, lignine 32,85, kalk- on kalizouten 8,17, anorganische zouten met kiezelzuur ijzeroxyde 355, water 23 pct.
Anile hoot in 't blazoen een figuur, samengesteld uit twee dubbelhaken addosse's en in
't midden vereenigd; men vindt die o. a. in
't wapen v. 't Amsterdamsche geslacht VAN
LOON. Anderen noemen anile een molenijzer.
Aniline. Onder d. vele nuttige producten,
die d. scheik. in d. 19e eeuw heeft to voorschijn gebracht, bekleedt zeker d. aniline een
opmerkelijke pIa
ats. Eerst in 1850 word ztj
fabriekmatig bereid en aangewend, nadat zij
reeds in 1826 was gevonden. Toen reeds had
d. scheik. IINVERDORBEN to Dahme doze stof
onder d. producten .v. indigo-distillatie gevonden on kristallin genoemd. In 1833 vond RUNGS
to Orani6nburg in steenkoolteer een stof, die
hij cyan-olie (blauw-olie) noemde, omdat hij
ontdekte dat ze bij verbinding met een chloorkalk-oplossing een prachtig blauw opleverde.
Een dergelijk product verkreeg ZININ in 1842
door zwavelwaterstof to laten werken op nitrobenzol, on FRITZSOHE to s. Petersburg beschreef
in 1818 een stof, die bij 't distilleeren van
kaliloog met indigo-poeder ontstond, en door
hem aniline genoemd ward, omdat anal d. Portugeesche naam is v. d. indigo. Doze laatste
naam is gebleven, nadat A. W. HOFFMAN had
bewezen, dat d. drie vroeger gevonden stoffen
identiek waren met d. aniline. Dit ging in
d. scheik. werkplaatsen om, tot in 1850 uit
Frankrijk on Engeland d. eorste aniline-verven
in d. handel worden gebracht: prachtig rood.
en violet, gelijkend op cochenille, maar daarboven to schatten, omdat ze weerstand boden
aan zuren on a. 't zonnelicht. Snel vermeerderden d. kleurschakeeringen der aniline-vervon en alle wekten bijval en bewondering.
d. Bereiding v. aniline uit indigo is to kostbaar, en die uit steenkoolteer levert slechts
1 !2 of '13 pct. Daarom gebruikt men voor d.
bereiding in 't groot 't nitro benzol, dat uit een
ander product v. 't steenkoolteer, d. benzine
bereid wordt. Men distilleert gelijke deelen
nitro-benzol en azijnzuur met ijzervijlsel in
-
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egoten ijzeren retorten. d. Gedistilleerde
ruin massa wordt nog eens overgehaald
met kalk en dan bekomt men nog wel geen
zuivere, maar toch voor d. ververij volkomen
bruikbare aniline. Deze komt onder d. naam
v. anilin-olie in d. handel en is een bleekbruin°, doorzichtige, olieachtige vloeistof v.
onaangenamen geur. Zuivere aniline (die echter in d. industrie niet gebruikt wordt) is
kleurloos, riekt aromatisch, wordt in d. lucht
bruin en harsachtig, is in water moeilijk, in
alkohol en aether licht oplosbaar, en bestaat
uit 77,42 pct koolstof, 15,06 pet stikstof en
7,52 pet waterstof (overeenkomend met ammoniak). Ook vormt d. aniline evenals ammoniak in zuren licht kristalliseerbaar zout, zoogen. analin-zout. d. Kleurschakeeringen, door
aniline-verbindingen verkregen, hangers af v.
d. oxydatie-middelen, zooals chloorkalk, bruinsteen en loodsuperoxyde ; naar gelang d. sterkte
der oxydatie wisselen d. kleuren of tuss. donker-violet en rozerood. d. Meest bekende anilineverven zijn aniline-rood of fuchsine, violet, dat
ook harmalin, indisin of roselin heet, a-blauw
of aziclin, a-groen of emeraldin, a-geel of chrysanilin, a-bruin of havannah-bruin en a-zwart.
Al deze kleuren hechten zich zonder bijt-middelen op zijde, wol en linnen, zij worden er
door damp op bevestigd; voor katoen is een
vermenging v. d. verfstof met gomwater en
azijnzuur noodig. d. Intensiteit is zeer groot,
met een KG. aniline-violet kan men bijv. 50 KG.
wol schitterend kleuren. Uit 100 KG. steenkoolteer kan 3 KG. nitro-benzol worden bereid ; deze leveren 2,25 KG. ruwe aniline, waarvan men 1,12 KG. fuchsine winnen kan. Tot 't
verkrijgen v. deze 100 KG. steenkoolteer zijn
echter 3000 KG. steenkolen noodig. 't Gebruik v.
aniline-verven, vooral v. fuchsine, tot 't kleuren
v. spijzen en dranken, heeft aanleiding gegeven tot groote bezorgdheid wegens vergiftigingsverschijnselen, die zich voorgedaan hebben. 't Schijnt echter dat deze niet zoo zeer
door d. aniline als door d. daarmede verbonden stollen, bepaaldelijk arsenik, veroorzaakt
zijn. Eigenlijke aniline-vergiftiging komt voor
in d. fabrieken waar, bij gebrekkige ventilatie, d. werklieden d. gassen inademen, die zich
bij d. bereiding ontwikkelen.
Anilzuur of nitro-salicylzuur is een in waterheldere naalden kristalliseerende zelfstandigheid, die ontstaat door 't inwerken v. geconcentreerd salpeterzuur op indigo.
Anima is een Lat. woord, dat ziel, leven,
adem , lucht beteekent.
Animal is een Lat. woord, dat in 't algemeen 't dierlijke in tegenstelling v. 't plantaardige beduidt, dus ook toepasselijk op d.
mensch; in engeren zin 't redelooze deer.
Animal() beduidt als voordrachts-aanwijzing in d. muziek: levendig, opgewekt, bezield.
Anin2e-bars of vloeihars is een harssoort, die in broze, witpoederige stukken, die
Haar wierook rieken, tot ons komt, en v. d. in
Brazili6 en W.-India groeienden Idea Icicariba
D. C. gewonnen wordt. Zij wordt vaak verwisseld met kopalhars, maar wordt bij verhitting
week en smelt in alkohol.
Animismus heet 't geneesk. stelsel v.
Stahl (zie op d. naam), die d. ziel, anima, als 't
levensbeginsel beschouwt, waarin zich alles
oplost en vanwaar alles uitvloeit. In deze
beschouwing is hem Helmont voorafgegaan,
die 't archeus in die beteekenis aannam, maar
tuss. beide stelsels heerscht dit onderscheid,
dat Helmont 't archeus wel als zelfstandig
geestelijk wezen heeft voorgesteld, maar te
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gelijker tijd als iets, dat chemisch met 't
lichaam verbonden was. d. Ziel of liever d.
anima, (want men mist in dit stelsel een
nauwkeurige en strenge scheiding tuss. dat
beginsel, dat hij anima noemt en tuss. ooze
ziel) d. anima dus vormt 't lichaam, dat zonder haar geen willekeurige beweging zou
hebben. Door hare energie veroorzaakt zij 't
gevoel en d. voeding. 't Lichaam is dus een
werktuig, dat onmiddellijk door d. anima
wordt beheerscht. Door deze blijft 't bestaan,
en zonder deze zou 't spoedig- der ontbinding
worden prijs gegeven. d. Oorzaak der ziekten
wordt dus ook niet in 't lichaam, maar in d.
anima gezocht en d. geneesk. behandeling
moet ten doel hebben, d. hinderpalen, die d.
vrije werking der anima in d. weg staan, op
te heffen. d. Aanhangers v. Stahl worden
Animisten genoemd.
Animo is een Ital. woord, dat moed, hartstochtelijke opgewektheid beduidt, en in koopmansstij1 in d. zin v. sterke navraag, kooplust gebruikt wordt.
Animoso beduidt als voordrachts-aanwij,
zing in d. muziek: met hartstocht, vuur en
verhoogde levendigheid ; deze aanwijzing geldt
doorgaans voor slechts weinige maten.
Anio (d.) of Teverone is een linkertak
v. d. Tiber, die op d. Monte Ceraso ontspringt,
door d. Campagna vloeit, door bekoorlijke natuurtafereelen, watervallen, grotten en rotsgewelven, schietstroomen en welig begroeide
oevers reeds in d. oudheid vermaard was, bij
Tivoli d. Digentia ontvangt en bij Antemnae
in d. Tiber stort.
Aniridia is een onvolkomen toestand v.
't oog, doordat 't regenboogvlies (d. iris) geheel
of gedeeltelijk ontbreekt. Genezing is niet mogelijk; wie er aan lijden, zijn lichtschuw en
doorgaans bijziende, maar 't accomodatievermogen (zie dat art.) gaat er niet door verloren.
Anisio (Giov.), Lat. dichter, is omstr. 1472
te Napels geb. en omstr. 1540 gest. Zijn „Poemata" of „Sententiae" verschenen 't eerst in
1531; zijn 1536; in 1532 ; „Protogenos tragoed." in 1536; „Epistola de religione et epigrammata" in 1538. Ook zijn brooder cosao
dichtte ”Satyrae", „Facetiae" en „Epigrammata" (Napels, 1537).
Anjelier, Anjer of Nagelbloem (Dianthus, Fr. oeillet, Hd. Nelke, Eng. pink) is een
tot d. nat. fam. der Sileneljn en d. Decandria
Digynia behoorend plantengesl. dat rijk is a.
soorten, die om d. schoone en welriekende
bloemen tot d. meest gezochte siergewassen
behooren. Zij zijn den-, twee- of veeljarig,
hebben een duidelijk geleden en knoopigen
stengel met tegenovergestelde, lancetvormige,
grasachtige bladeren, en eindelingsche, alleenstaande of tot bundels vereenigde, bloemen.
Deze zijn versch. gekleurd en bestaan uit 5
lang-genagelde en dikwerf behaarde bloembladen, die door een vijftandigen kelk omgeven worden, aan welks voet zelden eenige
schutblaadjes ontbreken. Tot d. meest bekende
anjelieren behooren vooral d. Duizendschoon
(Dianthus barbatus L.) en d. Tuin-anjelier (Dianthus caryophyllus L.), van welke cultuur
een groot aantal verscheidenheden heeft voortgebracht. Buitendien kweeken d. bloemisten
nog Dianthus arboreus L., D. plumarius L.,
D. Carthusianorum L., D. Chinensis L., D. superbus L. en D. caesius L., waarvan D. plumarius en D. caesius zeer geschikt zijn om
bloemperken af te zetten. Deze alle worden
of door uitzaaiing Of door scheuring der moederplant of door afleggers vermenigvuldigd.
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In 't wild groeien d. anjers op zandgrond, op
kalkgrond en op vochtige weilanden. Verreweg d. meeste behooren in Midden- en ZuidEuropa te huis; enkele zijn uit China afkomstig. In d. „Prodomus Florae Batavae", 1850,
worden als in Nederland in 't wild groeiende
opgegeven: D. prolifer L., D. Armeria L., D.
Carthusianorum L., D. deltoides L. en D. superbus L., welke van Juni tot Aug. bloeien.
In d. geneesk. of techniek zijn d. anjers
niet in gebruik.
Anger is d. naam v, een ads.-residentie
met 26 000 bew. in 't Bantamsche op d. W.-kust
v. Java, en ook v. d. hoofdplaats a. straat
Soenda. Deze plaats, die door d. vulkanische
uitbarsting op 't eiland Krakatau in 1883 geheel verwoest, maar spoedig weder opgebouwd
werd, heeft een haven, die in 1858 vrij verklaard is, en een vuurtoren. Veel schepen
nemen Kier levensmiddelen en drinkwater in.
d. Groote postweg die Java v. 't W. n. 't 0.
doorloopt, neemt bier een aanvang.
Anjou, hoofdstad Angers, was eerst een
graafschap, later een hertogdom, en bestond
uit 't tegenw. dep. Maine-et-Loire met deelen
v, d. aangrenzende departementen, circa 140
vk. geogr. mi.j1 groot met 400 000 bew. Koning
Lodewijk IX had er zijn jongeren broeder
Karel mede beleend, die koning v. Napels
werd. Na d. dood v. Rene in 1481 hechtte Lodewijk XI 't a. d. Fransche kroon, en sedert
heette gewoonlijk een prins v. d. bloede hertog v. Anjou. Dozen titel had o. a. Hendrik III
voor zijn troonsbeklimming en zijn broeder
Frans v. Alencon (zie 't volg. art.) daarna.
Ook d. tweede kleinzoon v. Lodewijk XIV,
die in 1701 onder d. naam v. Flips V koning
v. Spanje werd, heette hertog v. Anjou.
Anjou (FRANS v.), hertog v. Alencon, broeder der Fr. koningen Karel IX en Hendrik III,
had reeds in 1578, rekenende op d. tegenstanders v. prins Willem v. Oranje, zijne diensten
a. d. Nederl. Staten aangeboden en d. titel
aangenomen v. „Beschermheer der Nederlandsche vrijheid". Hij verscheen met een Fransch
hulpleger, maar werd mistrouwd en d. onderhandelingen bleven slepend. Toen echter in
1581 Flips II als heer der Nederlanden was
afgezworen, droegen d. meeste Staten hem d.
souvereiniteit op. Holland en Zeeland, die dit
reeds in 1576 a. prins Willem gedaan hadden,
en Utrecht deden dit niet. Anjou vertrok toen
near Engeland om d. hand v. kon. Elizabeth
to verwerven. Zij was toen reeds 48 jaar en
hij niet seer bevallig of geestig; van dit huwelijksplan kwam niets, en hij keerde in 1582
naar d. Nederlanden terug. d. Staten gaven
geen geld, Frankrijk niet veel krijgsvolk, zijn
Fransche vrienden werden buiten alle ambten
gehouden,en d. steden weigerden zijn garnizoenen in to nemen. Zoo kwam hij tot d.
aanslag, in d. gesch. d. Pransche Purie geheeten, waarbij htj bij verrassing krijgsvolk in
d. steden wilde brengen, en dit persoonljjk to
Antwerpen beproefde (1583), maar daarbij geduchte verliezen leed. Er sneuTelden 1500 Franschen, en hij, ontmaskerd en ontmoedigd, week
naar Vilvoorden, en overl. 10 Juni 1584.
An.ker (mArrmAs JosEPH), geb. to Gratz
in 1772, overl. 3 Apr. 1843, was een verdienstelijk delfstofkundige, hoogleeraar, en schreef
o. a. „Mineralogie von Steiermark" (1809) en.
„Mineralogisch-geognostische Gebirgsverhaltnisze der Steiermark" (1835).
An.ker (SIJBRAND VAN DEN), geb. to IJselstein, 16 Juli 1822, leeraar a. 't R.-Kath. seminarie to Kuilenburg, gaf vele polemische en
historische werken uit, waarvan d. voorn. zijn:
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„Verdediging v. 't tijdelijk bestuur der Pausen" (1859); „d. Onschendbaarheid v. d. KerkelUken Staab" (1859); „Leven v. s. Aloysius
v. Gonzaga" (2e dr. 1864); „Leven v. J. Berchmans" (2e dr. 1867); „d. dpheffing der TempeHers" (1868); „d. Harmonie tuss. rede en geloof" (1869); ,d. Bartholomeusnacht" (2e dr.
1872) en „d. Onderwijsquaestie in N.-Amerika"
(1875).
Anker ('t) is een ijzeren werktuig, bestemcl
tot 't vastleggen v. schepen; 't heeft twee of
meer groote ijzeren weerhaken a. 't eene
uiteinde en een ijzeren ring a. 't ander!),
waaraan d. ankerketting of kabel v. 't schip
wordt vastgemaakt.
Voor d. uitvinding der ankers gebruikten
d. zeelieden tot dat doel zware steenklompen,
waarvan Homerus gewaagd in E. I. 436 en
Odyss. IX, 107, of ook wel, volgens Plinius,
houten blokken met lood bezwaard. Ook nu,
bij gebrek a. ankers, gebruikt men nog wel
manden met sand of steenen gevuld. d.
IJzeren ankers met armen on handen zijn,
volgens Plinius en Pausanias, uitgedacht door
Midias, zoon v. Gordius. Deze ankers hadden
aanvankelijk slechts een hand, vandaar d. uitdrukking liyxoea itEeoatoiw;; spoedig echter
ontstond 't tweearmige anker, dat volgens
d. scholiasten v. Appollonius genoemd
werd. Eerst later verkregen d. ankers eon
ankerstok. Al vroeg werden d. schepen v.
meer ankers voorzien; 't zwaarste on sterkste
anker, dat slechts bij groote noodzakelijkheid
gebruikt werd, heette 't heilige anker, 1E0.
d. Ankers, bij d. Nederl. marine in gebruik,
zijn: d. zware, d. stop- on d. werpankers en
d. dreggen. In gewone gevallen gebruikt men
zware ankers, die naar hunne plaatsing nog
onderscheiden worden in daagsche en tuiankers, die onder d. kraanbalken hangen; in
plecht- en boegankers, die a. d, achterkant,
der fokkerusten hangen, en 't noodanker, dat
in 't grootluik staat. 't Stopanker wordt gebruikt, als men voor korten ttjd ten anker
wil komen on blj kalm weder. Nog lichter
zijn d. werpankers; en d. dreggen hebben
geen ankerstok, maar vier of vijf armen. 't
Anker bestaat uit d. schaft, 't kruis, d. armen,
d. handen of lepels, d. ring voor d. kabels,
of d. harp voor d. nu algemeen gebruikt wordende kettingen en d. ankerstok, die bij groote
ankers v. eikenhout, bij kleine v. ijzer is. d.
Stok dient om 't anker altijd zoo to doen
vallen, dat een der handen m d. grond vat.
Ook wordt bij maze Marine 't Rodger- en 't
Porter-anker gebruikt. d. Schaft v. 't Rodgeranker bestaat uit te samengewelde staven,
die door banden vereenigd worden; hierdoor
vervalt 't bezwaar v. 't smeden v. zware
ankers uit den stuk. BU 't Porter-anker zijn
d. armen om een spil beweegbaar, zoodat
als d. eene hand vats andere plat tegen d.
schaft wordt gedrukt, opdat het vaster a. d.
grond zal liggen en minder spoedig onklaar
worden, wijl er nu niet licht bochten v. ketting of touw om d. bovenste hand sullen komen. Zware ankers (plechtankers) wegen omstr.
4200 KG.; die voor kanonneerbooten 200 KG.
In d. waterbouwkunde verstaat men door
ankers alle v. bout, User of rjjshout gemaakte
balken, slangen of wiepen, waarmede a.
schoeiingen, muren of bermen 't vooroverwijken belet wordt. Zij worden a. 't eene
einde a. d. schoeiingen, muren of rijswerken
bevestigd, on a. 't andere einde door 't slaan
v. ankerpalen in d. grond en daarachter liggende kruizen gesteund.
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Alle ijzers in muurwerken, die 't vooroverzetten moeten beletten, worden insgelijks
ankers genoemd, en d. zware ijzers, waaraan
d. sluisdeuren draaien, en die in d. sluismuren
bevestigd zljn, heeten ook zoo.
Anker v. d. Magneet ('t) is een stuk
week ijzer, dat tegen d. uiteinden der beenen
v. een hoefvormigen magneet wordt gelegd
en zoo is gevormd, dat daaraan eenig gewicht
kan worden gehangen, om door d. magneet
to worden gedragen. Wij1 't week-ijzeren anker,
onder d. invloed v. d. magneet, zelf magnetisch
wordt, zoodat d. polen ongelijknamig zijn met
die v. d. hoef-magneet, waartegen 't aanligt,
bestaat er een wederzijdsche werking tuss.
't anker en d. magneet, waardoor d. kracht
v. d. laatsten wordt behouden en somtijds
versterkt. Onderzoekingen hebben geleerd, dat
er een bepaalde verhouding moot bestaan tuss.
d. grootte v. d. magneet en die v. 't anker en
dat zelfs d. vorm v. dit sluitstuk invloed
heeft op 't draagvermogen v. een hoefmagneet.
Eindelijk was een anker voorheen een zesde
deel v. een okshoofd wijn, en dus gelijk
38,8 L. Thans wordt nog een aantal v. 44 of
45 flesschen daarom een anker genoemd.
Ankerboei. Om altijd to kunnen weten,
waar 't anker ligt, en ook om 't to kunnen
lichten als d. ketting of d. kabel gebroken of
doorgekapt is, wordt om 't kruis een touw
(boeireep) bevestigd, lang genoeg om een hol
lichaam (boei) boven 't anker op 't water to
laten drijven (waken). d. Boeireep moet een
paw vademen langer zijn, dan d. diepte v. 't
water ter plaatse, waar 't anker ligt.
d. Boeien zijn of uit duigen to zamen gokuipt en met stroppen voorzien of van ijzer.
Ankeren heat het laten vallen v. een of
moor ankers, om daardoor 't schip vast to
leggen. Daarbij dienen d. noodige voorzorgen
genomen to worden, opdat zulks zonder schok
plaats hebbe. Om 't gemakkelijk afloopen v.
d. ankerketting to bevorderen, worden eenige
bochten ketting opgehaald en klaar gelegd;
d. ketting wordt verder om d. beting (zie
beting) belegd, om dien door d. daardoor ontstane wrijving beter in bedwang to kunnen
houden. Ms er zooveel is uitgevierd, dat men
op d. begeerden afstand v. 't anker is gekomen, wordt d. ketting door d. vooraf reeds
geplaatste Ajzeren hefboomen (knijpers) voor of
aan d. beting en tegen 't grootluik vastgeklemd
(Zie Grootluik). d. Wrijving om d. beting is
soms zoo groot, dat men water bij d. hand moet
hebben, om d. uitslaande vlam to blusschen.
Als men voor een touw ten anker komt, vervangt men d. knijpers door korte einden touw
(stoppers), die a. 't ankertouw en d. stopbouten bevestigd worden (Zie Stopbouten). Bij 't
vallen v. 't anker moet 't schip afdeinzen; lag
't stil, zoo zou 't touw of d. ketting zich op
't anker kunnen ophoopen; on 't moet juist
klaar liggen, d. i. d. ring moet naar 't schip
gekeerd zip, en 't touw of d. ketting onmiddellijk v. d. ring naar d. kluizen loopen (Zie
Kluizen). Vreest men, dat d. ketting of 't touw
een to grooton schok zal ontvangen, als die
op d. begeerde lengte uitgeloopen is on tegengehouden wordt, dan bevestigt men 't v. afstand t. afstand met korte einden touw (springstoppers) a. d. oogbouten (zie Oogbouten); wijl
doze stoppers achtereenvolgens broken, wordt
d. schok daardoor verminderd.
An.ker lichten ('t) bestaat in 't opwinden v. 't anker door middel v. d. ketting of
d. kabel, on in 't bevestigen (bezorgen) v. 't
anker op d. daardoor bestemde plaats. d. Ankerkettingen en kabels, to Onhandelbaar, om
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zelf op d. spil (zie Spil) gewonden to worden,
worden binnengebracht door middel v. een
touw, d. kabellaring geheeten; daze bestaat
uit een kabel, die met twee a drie slagen om
d. spil gelegd wordt on voor d. spil om tuss.
meer voorwaarts geplaatste rollen loopt, waarna men d. met oogen voorziene uiteinden met
elkander verbindt. d. Kabellaring moet dus
met d. spil made road van; on wordt verder
door middel v. einden touw (sijzingen) v. afstand t. afstand a. d. ketting bevestigd (opgesijsd). Naarmate nu d. ketting door 't draaien
a. d. spil binnen komt, en 't schip 't anker
nadert, worden eenige sijzingen losgemaakt
on weder nieuwe opgezet. Als 't anker ten
laatste losraakt (springt), wordt het verder
opgewonden (opgeheschen) on a. 't schip bevestigd (gekat). Ter betere bevestiging der
sijzingen is d. kabellaring v. vaam t. vaam
met knoopen (muizen of Turksche knoopen)
voorzien. Bij kettingen gebruikt men veelal
ijzeren kabellaringen.
Ankerketting of ankertouw heat d.
ketting of 't touw, waaraan men ten anker
komt; d. eerste heeft gewoonlijk een lengte
v. 120, 't tweede v. 90 vademen. d. Ankerkettingen worden door middel v. een steekschalm
(schalm, die losgemaakt kan worden) a. 't anker verbonden. 't Ankertouw wordt a. d. ring
v. 't anker met een ankersteek bevestigd;
eerst echter voorziet men dien ring met een
bekleedsel v. smarting, waarover een woeling
komt v. valreeptros, d. roaring genoemd. d.
Ankerkettingen bestaan uit ovaal gesmeeda
zeren schalmen, met een gegoten ijzeren midelstift; daze laatste dient om 't onklaar raken der schalmen en 't toebuigen to voorkomen. Van afstand t. afstand zijn steekschalmen
ingestoken, om hierdoor bij noodweer of andere dringende omstandigheden d. ketting to
kunnen laten glippen, wig men die niet zoo
licht als een touw kan kappen.
Een vergelijking der voor- on nadeelen v.
kabels on kettingen, kosten, afmetingen, draagvermogen en gewicht vindt men in specials
zeevaartkundige werken. Zie o. a. Groeneyk,
Scheepsbesturing" (Medemblik, 1848) of Van
Houten, „Scheepvaart" (Breda, 1833).
Ankerplaats hoot d. plat op een reeds,
in een haven, in een rivier of a. een kust,
waar d. diepte on gesteldheid v. d. bodem 't
vatten v. 't anker begunstigt; in algemeeneren
zin : 't oord, waar een schip een veilige ligplaats vindt. d. Grond moet daartoe niet to
week zijn, omdat 't anker dan niet vast ligt,
losgewoeld of voortgesleept kan worden; maar
ook niet rotsachtig, omdat 't dan moeilijk
vat, dikwijls bezwaarlijk to lichten is en 't
touw op d. scherpe kanten veal to lijden heeft,
Anicersrz2it (JAN HENDRIK), gab. to Deventer, 1 Juli 1825 on daar overl. 9 Dec. 1876,
schreef historische, romantische on dramatische schetsen, waarvan d. voorn. zijn: „Alva,
een geschiedk. karakter, tooneelmatig voorgesteld" (1867) ;• „Willem Willemsz., een bladz.
uit Deventers beleg on ontzet in 1813 en 1814";
„Koppestok, d. veerman op Rozenburg",• „Deventer Ketterjacht" (1867); ,d. Aesthetische
voordracht" (1873) en „'t Aesthetisch gebarenspel" (1876) benevens artikelen in 't Deventer
Weekblad.
An.klan2 is een arrond.-hoofdst. in 't Pruis.
distr. Stettin met 12 000 inw. Zij ligt a. d.
Peens, 7 KM. voor dat die in 't Stettinerhaff
valt, on a. d. spoorw. die hier over d. rivier
gnat. Er zijn twee Gothische kerken, waarvan
een met een toren v. 100 M, hoog. Anklam
was aanvankelijk een sterkte, door d. Slawen
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aangelegd, maar verhief zich tegen 't eind
der middeleeuwen met hare Duitsche bevolking tot een bloeiende Hansestad, die echter
in d. 30-jarigen oorlog zijn luister en welvaart
heeft verloren.
Anirobar is d. hoofdst. v. Shoa, een v.
Abessini6 afgescheiden koninkrijk. d. Stad ligt
op een vIakte, 2700 M. bov. d. zeespiegel, heeft
een gezond klimaat en 10 000 inw.
Ankuni (HENDRIK JAN v.), geb. 7 Dec. 1845
to Groningen, sedert 1872 hoogl. to Groningen
in d. dierkunde en vergel. ontleedk., gaf vele
natuur-historische .geschriften in 't licht, waarvan d. voorn. On: Note sur la nidification
de Vespa germanica, Fabr." (1870)• Carbolzuur
als desinfectie-middel" (1871); „Kalklichaampies bij Echinametra lucunter Ag." (1874) en.
„d. Wetensch. bet. v. d. studie der diepzeefauna" (1884).
Anna (s.) was volgens d. kerkelijke overlevering d. moeder v. Maria, d. grootmoeder
v. Jezus. d. R.-Kath. kerk heeft tot haren
gedenkdag d. 26en Juli gesteld.
Anna Comnena, Zie Comnena.
Anna van Bretagne, erfdochter v. d.
laatsten hertog v. Bretagne, geb. to Nantes
in 1476, huwde in 1491 bij volmacht met Maximiliaan, weduwnaar v. Maria v. Bourgondi6
maar kon. Karel VIII v. Frankrijk, die met
een dochter v. Maximiliaan, die a. 't Fransche
hof opgevoed werd, verloofd was verstiet
doze bruid en huwde op 6 Dec. 1491 zelf met
Anna. Toen Karel VIII in 1498 stierf, hertrouwde Anna met diens neef en opvolger
Lodewijk XII. Zoo kwam Bretagne a. d. Fransche kroon.
Anna, oudste dochter v. kon. Lodewijk XI
v. Frankrijk, geb. 1462, gehuwd met d. Hoer
v. Beaujeu, was volgens beschikking haars
vaders regentes des Rijks gedurende d. minderjarigheid v. Karel VIII (1483-1491). Zij had
hevig to worstelen tegen d. samenspanningen
v. hertog Lodewijk v. Orleans met rijksgrooten
en met Maximiliaan v. Oostenrijk, maar kwam
die glansrijk to boven on overl. in 1522.
Anna van Egmond, eenig kind v. Maximiliaan v. Buren, geb. in 1533, huwde in 1551
met Willem I, prins v. Oranje, die door* dit
huwelijk in 't bezit kwam v. uitgestrekte
grondbezittingen. Zij was d. moeder v. Flips
Willem en v. d. gravin v. Hohenlo en overl.
in 1558.
Anna van Saksen, dochter v. hertog
Maurits v. Saksen, geb. in 1514, was d. tweede
gemalin v. prins Willem v. Oranje. Dit huwelijk, waaruit prins Maurits en d. prinsessen
Anna en Amelia geboren werden, was ongelukkig on werd in 1575 ontbonden. Anna overl.
18 Dec. 1677.
Anna van Meet was d. vierde gemalin
v. kon. Hendrik VIII v. Engeland. Hij had
haar gekozen, afgaande op een door Holbein
geschilderd portret. d. Koning oordeelde bij
haar overkomst to Rochester in 1540, dat 't
origineel ver beneden 't afbeeldsel was, Het
zich v. haar scheiden, maar woes ha.ar een
jaargeld toe v. 4000 p. st. Zij overl. in 1557.
Anna van Oostenrijir, eigenlijk ANNA
MARIA MAURITIA, oudste dochter v. Flips III,
kon. v. Spanje, geb. 22 Sept. 1601, werd in
1615 uitgehuwelijid a. kon. Lodewijk XIII v.
Frankrijk. Doze schoone en verstandige vrouw,
d. moeder v. Lodewijk XIV, had eerst to
kampen tegen d. intriges v. d. koninginmoeder Maria d. Medicis on later tegen kardinaal de Richelieu, die een verwijdermg tuss.
haar on d. Koning beoogde, on later, als regentes over haar minderjarigen zoon, tegen d.
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woelingen v. d. hofadel en tegen d. Fronde,
hoewel zij toen gesteund werd door Mazarin.
Zij overl. 20 Jan. 1666.
Anna, koningin v. Groot-Brittanni6 en Ierland, jongere dochter v. koning Jakob II, en
d. laatste regeerende Stuart, werd in 1664 geb.
en in 1683 a. prins George v. Denemarken gehuwd. Toen Willem III in 1688 to Torbay
landde, koos zij met haar echtgenoot diens
partij, zoodat Jakobus II uitriep „Mijne eigene
kinderen hebben mij verraden!" en naar Frankrijk vluchtte. Zij beklom in 1702, na d. dood
v. Willem III, d. gemaal harer oudere zuster,
d. Engelschen troon. Onder haar kwam d. volkomen vereeniging tuss. Engeland en Schotland tot stand, waarbij d. Schotten zitting on
stem in 't Parlement verkregen. Zij voerde
tot a. d. dood haars gemaals, in 1708, d. Spaanschen successie-oorlog in d. geest v. Willem III ten voordeele v. Oostenrijk; doch toen
Karel VI tot keizer was gekozen, en dus to
sterke machtsvergrooting v. 't Oostenrijksche
huis 't zoogen. staten-evenwicht verbreken zou,
en ook omdat d. invloed v. d. hertogin v.
Marlborough (zie dat art.) haar to drukkend
werd, veranderde zij v. staatsbeleid. Zij riep
Marlborough terug, stelde een Tory-ministerie
in, met d. hertog v. Ormond a. 't hoofd, die
gehelme onderhandelingen met Frankrijk aanknoopte on d. vrede to Utrecht in 1713 tot
stand bracht. Zij stierf 1 Aug. 1714, waarna 't
huis Hannover op d. Engelschen troon kwam.
Anna heeft vele kinderen gehad, maar allen
zijn jong gestorven.
Anna Iwanowna, keizerin v. Rusland,
was d. dochter v. een brooder v. Peter d.
Groote, on geb. 28 Jan. 1694. Zij woonde als
jonge weduwe v. d. Hertog v. Koerland to
Mitau, toen d. Geheime Raad haar in 1730 bij
d. dood v. Peter IL d. laatsten man uit 't
huis ROMANOW tot erfgenaam v. d. troon verklaarde. Vorst Dolgoroeki werd afgezonden
om haar eenige beperkende voorwaarden to
stollen en to doen onderteekenen. Zij veinsde
zich to onderwerpen, maar gekroond zunde,
verbande zij, op raad v. d. kanselier OSTERMANN en haar gunsteling BIRON, Dolgoroeki
naar Siberi6; zij vernietigde d. Geheimen Raad
en regeerde vender onbeperkt, d. w. z. in naam,
want inderdaad heerschten Ostermann on
Biron. Keizerin Anna overl. 28 Oct. 1740.
Annaberg is een Saksische stad met
12 000 inw. a. d. spoorw. v. Chemnitz naar
Bohemen, to midden der rijke mijn-ontginningen v. 't Ertsgebergte. Ofschoon d. stad
hare opkomst to danken heeft a. d. mijnproducten, zijn er ook vele fabrieken v. manufacturen.
Annabo of Annabon (in 't Portugeesch =
goad of gelukkig jaar) is een der oil. in d.
bocht v. Guinea in d. Atlantischen oceaan, on
is aldus genoemd omdat 't door d. Portugeezen op Nieuwjaarsdag (v. 1461) ontdekt is.
d. Lucht is zeer gezond en d. grond bergachtig, doch rijk a., palmen, tamarinden, citroenen, vijgen en bananen. Ook zijn er veel geiten. 't Is 3 vk. geogr. mijl groot; d. 3000 bow.
zijn v. gemengd Portugeesch en Negerras, en
geheel zwart; zij spreken een soort v. Portugeesch en bewonen biezen huizen, die met
palmtakken on bladeren v. suikernet gedekt
ztjn. Er is een bruikbare reede eri een geringe
Portugeesche bezetting.
Annalen zijn jaarboeken; waarin d. belangrijke voorvallen kroniekmatig worden opgeteekend. Bilna overal begint 't schr ijven
der geschiedenis met zulke annalen. Bij d.
oude Egyptenaren, Assyri6rs on Perzen wen-
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den ze zorgvuldig bijgehouden; bij d. Israelieten vinden wij ze in d. boeken der Koningen en Kronieken en bij d. Romeinen waren
zij d. bouwstof, waaruit d. eigenlijke geschiedschrtjvers, zooals Livius, Polybius, Dionysius
en Tacitus hunne werken samenstelden. In
d. aanvang werden te Rome d. merkw. gebeurtenissen op houten borders geschreven,
die bij d. verwoesting door d. Gathers onder
Brennus (391 v. Chr.) werden verbrand; d.
priesters hielden annales maxirni, die alleen
op d. eeredienst betrekking hadden, en sedert
d. Zen Punischen oorlog (265 tot 241 v. Chr.)
werden annales pentium (over familie-aangelegenheden) en annales consulares (over staatsgebeurtenissen) met groote zorgvuldigheid
door bekwame mannen als Fabius Pictor en
Ennius (die in hexameters schreef) te boek
gesteld. Deze annalen, veelal in 't Grieksch
geschreven, zijn verloren gegaan, maar waren
d. bronnen der Rom. geschiedwerken, die wij
kennen. In d. middeleeuwen schreven d. monniken in 't Latijn v. hunnen tijd jaarboeken,
die vaak met d. schepping der wereld beginners , maar uitvoerige berichten over hun landen tijdgenooten bevatten, zoodat daaruit nog
een groote schat v. kennis gedolven kan
worden, waartoe ze ook in archieven bewaard
of in verzamelingen bijeengebracht zijn, waarvan d. belangrijkste zijn, in ons vaderland:
d. „Analecta" v. MATTHAEUS in 5 kwarto-deelen ;
in Duitschland d. „Monumenta Germaniae
historica" V. PERTZ ; in Italie die V. MURATORI ;
in Frankrijk die v. DUCHESNE en BOUQUET; in
Spanje die V. AMIROLA ; in Brittannie die v.
COMMELIN en v. SAVILE, en in Denemarken die
V. LANGEBECK.

Anna-orde (d. s.) is een huis-orde, door
hertog Karel Frederik v. Holstein-Gottorp in
1735 ter eere zijner gemalin ingesteld, maar
in 1796 door keizer Paul opgenomen onder d.
Orden v. 't Russische rijk. d. Orde wordt uitgereikt in 4 klassen en heeft tot teeken een
vierhoekig, rood geemailleerd gouden kruis,
met d. gekroonden naam v. s. Anna op d.
achterzijde.
Anna-Paulowna-polder (d.) is een ingedijkt stuk land in 't N. 0. v. N.-Holland,
tegenover 't eil. Wieringen, dat in 1817 is
drooggemaakt en ter eere v. d. gemalin v.
kon. Willem II aldus werd genoemd. d. Drooggekomen gronden hebben over 't algemeen
Met a. d. verwachting beantwoord, en bestaan
voor een groot deel uit schrale weiden.
Annapolis is d. hoofdst. v. d. N.-Amer.
staat Maryland a. d. Severn, nabij diens uitmonding in d. Chesapeak-baai. Er is een R.-Kath.
college met 400 studenten en 't marine-instituut
met een sterrewacht en 250 kadetten.
Annas, schoonvader v. Kajafas, wordt te
gelijk met dezen hoogepriester genoemd, en
komt in dien rang voor gedurende d. prediking v. Johannes d. Dooper, in d. lijdensgeschiedenis v. Jezus en bij 't verhoor v. Petrus
en Johannes. Hier bestaat een tegenstrijdigheid, wijl er slechts een hoogepriester was
en er tuss. hem en Kajafas drie anderen:
Ismael, Eleazar en Simon geregeerd hebben.
Het waarschijnlijkst is d. meaning, dat Annas,
als schoonvader v. d. hoogepriester Kajafas,
steeds d. titel en grooten invloed in 't hoogepriesterlijk bestuur behouden heeft.
Annaten zijn gewone jaarlijksche inkomsten, die a. d. Paus, uit een geestelijk fonds en
door d. bisschoppen en andere geestelijken
bij hunne aanstelling gegeven werden. Zij zijn
in d. laatste helft der 14e eeuw onder Bonifacius IX 't eerst in zwang gekomen, en be-
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staan uit d. inkomsten v. een jaar of een
deel daarvan. In Duitschland bestaan ztj nog
in Frankrijk zijn zij door d. revolutie afgeschaft, en bij 't concordaat v. 1801 niet weer
ingevoerd.
Anneau of Annelet heet in d. wapenkunde een ring of gesp, somtijds met gesteenten voorzien. Zoo voerde Cop, in 't bisdom
Munster: de sinople, a trois anneaux d'or, garnis
de rubis.
Annecy

is d. hoofdst. v. 't Fr. dep. OpperSavoie, in een schoone vruchtbare door wijnbergen omringde vlakte a. d. Noordpunt v.
't Annecy-meer, a. d. spoorw. n. Geneve, dat
36 KM. van daar ligt, en a. d. spoorw. ParisLyon-Mediterrande. Er zijn 11 000 inw., veel
nijverheid en binnenl. verkeer.
Anneliden, Zie Ringwormen.
Annenkow (PAUL WASSILJEWITSJ), geb. te
Moskou in 1813, overl. te Dresden 20 Mrt
1887, v. 1833 t. 1840 ambtenaar a. een Russisch
ministerie, schreef: „Reisbrieven over W.Europa"; „Brieven uit d. provincie"; „Correspondent() en levensbeschr. v. Stankewitsj"
(1867); „Herinneringen en Kritische schetsen"
(2 dln 1879) en bezorgde een uitg. in 7 dln v.
d. dichter Poesjkin met aantt. (1857).
Annesley (JAMES), chirurgijn in dienst der
Eng. 0. L Comp., voorzitter v. the Medical
Board to Madras, is d. schrijver v. een uitmuntend en zeer prachtig uitgevoerd werk
over d. ziekten in Indie: „Researches into the
Causes, Nature and Treatment of the more
prevalent Diseases of India, and of warm
Climates generally" (London, 2 vol. 1825). Het
behelst een schat van ondervinding.
Annesley (ARTHUR), graaf v. Anglesey,
in 1614 to Dublin geb., diende eerst Karel I,
later Cromwell, en weed vervolgens wader
royalist. In 1673 tot graaf en geheim-zegelbewaarder benoemd, werden hem in 1682 deze
waardigheden ontnomen en stierf hij in 1686.
heeft gedenkschriften nagelaten, die in
1683 to Londen zijn uitgegeven. Zijn geschiedenis der onlusten in Ierland is verloren
geraakt.
Annexatie bet. letterlijk aanknooping en
is in d. staatk. v. d. nieuweren tijd d. naam
v. inlijving v. landen bij een aangrenzenden
staat, niet als wingewest, maar als gelijke
rechten hebbende met d. zich vergrootenden
staat, en langs vredelievenden weg, veelal
met d. toestemming of schijnbare goedkeuring
der bevolking. Zoo werd in 1859 Nizza en
Savoie door Frankrijk, in 1864 Sleeswijk-Holstein en in 1871 Elzas-Lotharingen door 't
Duitsche rijk, en in 1866 Hannover, Hessen
on Nassau door Pruisen geannexeerd.
Anni Cliniacterici beduidt zooveel als
klimjaren. Vroeger nam men aan, dat sommige levensjaren gevaarlijker dan d. andere
waren. Men bepaalde deze naar tijdperken v.
zeven of negen jaar en geloofde, dat ieder
zevende of negende jaar met gevaar verbonden was. Vooral 't negen-en-veertigste en drieen-zestigste, ook 't een-en-tachtigste werd in
dit opzicht biizonder genoemd. Nauwkeurige
sterftetafelen hebben d. ongegrondheid v. deze
meaning aangetoond.
Annonay is een stad met 20 000 inw. in
't Fr. dep. der Ardeche, a. d. Canee. Er zijn
vele fabrieken, vooral tot 't bereiden v. zeemleder.
Annonce of advertentie is een aankondiging of bekendmaking in dagbladen of tijdschriften. Sedert d. snelle ontwikkeling v. d.
dagbladpers en d. vele duizenden exemplaren
die v. elk nummer verspreid worden, is d.
Hij
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stijl en d. vorm der annonce een eigenaardige
kunst geworden. Vele firma's hebben hun
succes a. d. annonce te danken. Tot plaatsing
v. advertentien in alle bestaande periodieke
geschriften, zijn in groote steden allerwege
annonce-bureaux verrezen.
An.nuiteiten zijn jaarlijksche renten, die
een gedeeltelijke terugbetaling v. d. hoofdsorn
in zich bevatten. Annulteit is d. oudste vorm
der staatsschuld. In d. middeleeuwen namen
stater, gewesten of vorsten geld op, door zich
te verbinden gedurende 8 of weer jaren, tot
16 jaar toe, zekere bedragen te zullen betalen,
of ook wel op voorwaarde eener uitkeering
zoolang d. geldgever of geldopnemer leefde. 't
Stelsel der Annulteiten is vooral in Engeland
zeer uitgebreid. Zij zijn daar een soort v. lijfrenten, die door d. Bank v. opgenomen gelden
worden uitgekeerd. Zij zijn v. versch. aard;
redeemable or perpetual Annuities (losbare) zijn
sommen, waarvan d. regeering, onder voorbehoud v. d. opgenomen kapitalen te zullen
aflossen, d. bepaalde annuIteiten, of renten, betaalt. Verkoopt d. regeering annulteiten op zekere termtjnen, zonder d. hoofdsom af te lossen, dan heeten deze irredeemable or determinate
Annuities, (onlosbare), en deze worden onderscheiden in long annuities, die 90 of 100 jaar
duren; in short Annuities, welke a. hen, die bij
d. reedemable Annuities zeer waren te kort gekomen, als een schadevergoeding voor 10, 20,
ten hoogste 30 jaar, in 1778 werden toegestaan,
en eindelijk in life Annuities, die gedurende
't leven v. den of weer personen voortduren.
Consolidated Annuities zijn ontstaan doordat
bij geldleeningen zekere belastingen ter betaling der renten werden aangewezen, waarna
dan, omdat sommige dezer tot dat oogmerk niet
toereikend waren, en andere een overschot
opleverden, deze belastingen geconsolideerd
werden onder bepaling eener gelijkheid v. rente,
waarvan d. 3 pcts consolidated Annuities d. laagste zijn. De 3 pcts reduced Annuities zijn een
fonds, waarvan d. oorspronkelijk hooge renten
tot op 3 pct verminderd zijn. d. Consolidated en
reduced maken d. perpetual Annuities uit. De
5 pets Annuities v. 1797 worden met d. naam v.
loyalty bestempeld. Ten onzent wordt door hypotheekbanken geld voorgeschoten op landerijen tegen jaarl. terugbetaling v. zekere som
gedurende een bepaald aantal jaren; of stichten bouwmaatschappijen woningen, die door
een verhoogde jaarlijksche betaling na bepaalden tijd 't eigendom worden v. d. huurder; of
betaalt men omgekeerd a. een maatschappij
gedurende een bepaald aantal jaren zekere
som, om daarna tot a. d. dood een lijfrente to
genieten. Al deze vormen zijn annulteiten.
Annulata Zie Ringwormen.
Anoda Cay. is een plantengesl. uit d. fam.
der malvaceen,en bevat eenjarige en ook
overblijvende sierplanten, meest inheemsch
in Mexico. Ztj worden gekweekt om d. schoone
blauwachtig roode bloemen, vooral A. cristata,
A. incarnata en A. triangularis.
Anode. Faraday meent, dat d. scheikundig
ontledende kracht der kolom v. Volta niet
gelegen is a. d. polen v. d. kolom, maar in
't ontleed wordend lichaam zelf, en hij houdt
d. grensvlakkent waar, volgens gewone technische uitdrukkmg, d. electrische stroom inen uitgaat, voor d. plaits der working. Hij
stelt zich, om deze grensvlakken duideltjk to
beschrijven, voor, dat d. electrische stroom
d. richting v. 't O. n. 't W. of d. loop v. d.
zon volgt, en noemt daarom 't 0. grensvlak
v. 't ontleed wordend lichaam, waar d.
stroom ingaat, d. anode (d. opgang, van ava

en 360;), en 't W. grensvlak, waar d, stroom
uitgaat, Kathode (d. ondergang, van xata en.
()dog). d. Anode is 't negatieve deel der ontleed wordende stof, dus dat deel, waar zuurstof, chloor, zuren e. d. g. worden afgescheiden, d. Kathode is 't positieve deel, alzoo,
waar waterstof, metalen, alkalien e. d. g. zich

afscheiden.

Anodyna zijn pijnstillende middelen.W1j1
pijn (zie Pjjn) uit onderscheiden oorzaken ontstaat, zijn ook d. middelen daartegen onderscheiden. Wordt pijn door een vreemd lichaam
teweeg gebracht, dan is 't uithalen daarvan

een pijnstillend middel. Pijnen, door ontsteking voortgebracht, wijken na ontstekingwerende middelen. In moor beperkten zin noemt
men alleen zulke middelen anodyna (pijnstillend), die door hun working op 't zenuwstelsel
d. ontvankelijkheid voor d. pijnlijken indruk
verminderen of wegnemen. Hiertoe behooren
dus vooral d. verdoovende middelen, die op d.
hersenen werken, zooals opium en d. anaesthetica (zie op dat woord) die 't gevoel v. d.plaatselijke gevoelszenuwen opheffen. Drukking en
doorsnijding der zenuwen heft werktuiglijk
hare leiding op en dus ook d. gewaarwording der pijn in d. hersenen, waar zij eerst tot
bewustzijn komt.
Anomalie, een woord bij d. sterrek. in
gebruik, beteekent letterlijk onregelmatigheid,
regelloosheid. Indien d. planeten en kometen
in cirkelvormige banen om d. zon liepen, zouden zij in alle deelen hunner baan dezelfde snelheid hebben, en dus, voor een waarnemer, die,
op d. zon geplaatst was, zich met een eenparige hoeksnelheid schijnen to bewegen. Wij1
echter d. loopbanen dozer hemellichamen goon
cirkels maar ellipsen zijn, bewegen zij zich
met veranderlijke snelheden en wel zoo, dat
zij zich 't snelst bewegen als zij 't kortst bij,
en 't langzaamst als zij 't verst v. d. zon zijn.
(Zie Kepler, wetten van). Omdat d. oude sterre-

kundigen zich voorstelden, dat d. beweging
der planeten in cirkels, met eenparige snelheid, geschiedde, noemden zij d. afwijkingen
v. d. gelijkmatigen gang, die zich in d. loop
eener planeet vertoonden, Anomalie. d. Sterrekundigen hebben dit woord behouden, en
verstaan onder Anomalie d. hook, die d. lijn
maakt, die v. d. zon naar eon planeet wordt
getrokken, met die welke v. d. zon naar 't
punt der baan ghat, dat 't naast aan d. zon
ligt, of, in d. taal der sterrekundigen, d. hook
die d. voerstraal der planeet maakt, met die,
welke naar 't perihelium gaat. Men onderscheidt nog een ware en middelbare Anomalie. d. Bovenvermelde is d. ware Anomalie;
d. middelbare zou men verkrijgen, als d. planeten met eon gelijkmatige snelheid om d..
zon liepen. Dewijl d. Anomalie geteld wordt
v. 't punt af, waar een planeet 't kortst bij d.
zon is, zal zij in 't perihelium = 0 en in 't
aphelium = 180° zijn. In d. natuurk. komen
vele anomalien, afwijkingen v. d. vermeenden
regel voor, maar met d. afwijkingen leert zij
ook d. oorzaken daarvan kennen. Zoo is d.
uitzetting v. 't water bij lager temperatuur dan
4° C. een anomalie, die to verklaren is. Alle
misvormingen bij dieren en planten zijn anomalign. Ook op taalk. gebied heeten d. afwij
kingen der gestelde taalregelen anomalien.
Anone L. is een planten,gesl. uit heestersen boomen bestaande, die m alle tropischa
gewesten thuis behooren, en waarvan bij ons.
alleen door zorgvuldige kweeking in d. warme,

mag niet beneden 15° C. dalen, en d. bevoch-
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tiging 's zomers niet te gering en 's winters
niet to ruim zijn. A. reticulata en A. squamosa
geven dan smakelijke, sappige vruchten v.
.3 a 4 KG.
Anonieme Maatschappijen, Zie Naamlooze vennootschappen.
Anonienze werken

zijn boeken, die zonder d. naam des schrijvers uitgegeven zijn;
men kan ze in twee soorten verdeelen, naar
mate d. schrijver onbekend gebleven is of
niet. Tot d. eerste soort behoort bijv. d. beruchte Libellus de tribus impostoribus", tot
d. tweede o. a. 't boek v. Miguel Serveto „Christianismi restitutio", dat in 1553 zonder zijn
naam in 't licht kwam. Een opgaaf der namen
v. d. schrijvers v. anonieme werken vindt men
bij Placcius : „de Scriptis et Scriptoribus anonymis
et pseudonymis Syntagma" (Hamb.,
1674); ejusdem „Theatrum anonymorum et
pseudonymorum" (Hamb. 1708); Mijlius, „Bibliotheca anonymorum a pseudon." (Hamb.,
1740); Barbier, „Diet. des ouvr. anonymes et
pseudonymes" (Paris, 1822); Demanne, „Nouveau recueil des ouvr. anonymes et pseudonymes" (Paris, 1834). Voor onze letterk. bestaat
een belangrijke „Bibliotheek v. Nederl. anonymen en pseudonymen" v. J. I. v. Doorninck
<2e dr. 1881).
Anonyme de s. Gall (1') was een monnik uit deze beroemde abdij, die in d. 9e eeuw
leefde, schrijver v. 't leven v. Karel d. Groote
in twee boeken, door Canisius, Duchene en
D. Bouguet uitgegeven. Zijn sti,j1 is ruw en
,duister, maar hij geeft bijzonderheden, die
men elders niet aantreft.
Anoplotherium is een dier der voorwereld, waarvan d. fossiele overblijfselen voorn.
in d. gipsgroeven bij Parijs gevonden zijn.
't Moet eenigszins a. 't tegenw. lama gelijk ge-weest zijn, doch 't had een langen, slependen
staart. Dit diergeslacht is merkwaardig door
twee kenmerken, die men bij geen thans levend dier waarneemt en nog bij geen andere
fossiele diersoort opgemerkt heeft; 't had n.l.
voeten met twee teenen, waarvan d. middenhandbeenderen en middenvoetbeenderen ge.scheiden bleven en zich niet tot beenpijpen
vereenigden; en d. tanden v. 't anoplotherium
vormden een samenhangende reeks zonder
gaping, een verschijnsel, dat men alleen bij
d. mensch terug vindt. Cuvier heeft deze diersoort beschreven in d. „Annales du Museum
d' hist. nat." en in zijn „Ossements fossiles".
Anopsie is onvermogen om te zien, blind-held.
Anorexie is gebrek a. eetlust, Wel te onderscheiden v. afkeer v. spijs.
Anorganisch, Zie Bewerktuigd.
Anosmie is 't gemis v. 't vermogen om te
ruiken. Dit kan voorbijgaande zijn bij verkoudheid, maar ook met gebreken der neus- holten in verband staan, of door ongevoeligheid der reukzenuwen ontstaan. Ontbreken
deze of zijn zij verlamd, dan is d. anosmie
een blijvend gebrek.
Anquetil (LOUIS PIERRE), geb. 21 Jan. 1723
te Parijs en overl. 6 Sept. 1808, is voorn. bekend door zijn ,Histoire de France depuis les
, Gaulois jusqu' a la fin de la monarchie" (14
din, Par. 1805, herdr. in 1862, in 6 dln); doch
schreef nog meer werken, o. a. „Esprit de la
Ligue" (Par. 1767) en „Louis XIS', sa tour et
le Regent" (Par. 1789); alle evenwel zijn mid, delmatig en er ontbreekt critiek.
Anquetil du Perron

(ABRAHAM HYA-

cINTHE) werd 7 Dec. 1731 te Parijs gob.; ging
na 't volbrengen zijner studien, in 1754, naar
Indie, om zijn reeds verkregen kundigheden
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uit to breiden, en kwam van daar in 1762
zonder eenig vermogen, maar met een schat
v. 180 handschriften en andere zeldzaamheden,
to Parijs terug. d. Abt Barthelemy met eenige
vrienden bezorgden hem een jaarwedde, benevens 't ambt v. tolk in d. Oostersche talen
bij d. kon. boekerij. Sedert 1763, lid geworden
v. d. academie der wetenschappen, begon hij
zijn bijeengebrachte bouwstoffen te bearbeiden,
en verschenen v. hem: „d. Zend-avesta"; d.
Oostersche wetgeving ; zijn geschied- en aardrijksk. nasporingen omtrent Indict, en zijn
werk over d. handel. Ten tijde der Omwenteling in Frankrijk zonderde hij zich geheel
v. d. menschen af, en bleef hij op zijn kamer
zonder eenig ander vriend dan zijn boeken;
d. vrucht v. deze afzondering was : „l'Inde en
rapport avec l'Europe" en d. „Niet to ontwikkelen Geheimen", een overzetting v. een
Perzisch uittreksel der Veda, in 't Latijn. Bij
d. herstelling v. 't Nationaal instituut werd hij
tot lid verkozen; hij stierf te Parijs, 17 Jan.
1805. Een veelomvattende geleerdheid, kennis
v. bijna alle Europeesche talen, en een rustelooze werkzaamheid vereenigden zich in ANQUETIL met waarheidsliefde, gezonde wijsbegeerte, zeldzame belangeloosheid en een uitmuntend hart.
Ansaldo (J. ANDREAS), in 1534 to Voltri
geb., was een uitstekend schilder. Zijn fresco's
zijn zeer beroemd. Onder zijn schilderijen munt
uit „s. Thomas, d. drie koningen doopende".
Elij stierf in 1638.
Ansaloni (GIORDANO), missionaris in Japan,
stierf in 1634 als een offer van zijn ijver. Men
schrijft horn een verhandeling over d. bijgeloovigheden der Chineezen en een Lat. vertaling v. d. levens der Jezuleten, in 't Spaansch
door Fern. Castillo geschreven, toe.
Ansart (ANDRE Jos.), Benedictijn der abdij
s. Germain-des-Pres, in 1723 in 't graafschap
Artois geb., verdween met aan hem toevertrouwde gelden, liet zich in d. orde v. Malta
opnemen, werd advocaat bij 't Parlement en
eindelijk pastoor in een dorp bij Parijs, waar
hij in 1790 stierf. Hij heeft versch. werken
over d. kerkelijke gesch. geschreven. Zij zijn
echter weinig geacht. Men gist, dat hij ze uit
d. archieven der genoemde abdij heeft genomen.
Ansart (Loins-Jos.-AUG.), neef v. d. bovengenoemden, in 1748 in 't graafschap Artois
geb. heeft in 1784 to Chalons-sur-Marne 't
eerste deel der „Bibliotheque litteraire du
Maine" uitgegeven. Dit werk is niet vervolgd,
doch kan, sedert d. uitgaaf v. d. „Did. du
Maine" door Perchi, gemist worden.
Ansbert, een priester on kroniekschrijver
uit d. 12e eeuw, nam deel a. d. Kruistocht v.
Frederik Barbarossa, in 1189, on liet daarvan
een Lat. beschrijving na, die in 1827 door J.
Dobrowsky to Praag is uitgegeven, on belangrijke bijzonderheden bevat, ook over Filips
Augustus v. Frankrijk en Richard Leeuwenhart v. Engeland.
Anschiztz, (HEINRICH) geb. to Luckan in
1787, overl. to Weenen 29 Dec. 1865, was een
uitstekend tooneelspeler, die een geletterde
opvoeding a. d. hoogesch. to Leipzig had genoten. Sedert 1821 was hij a. d. Keizerlijken
Schouwburg to Weenen een der meest gevierde kunstenaars.
Anschiitz (RODERICH HEINRICH), zoon V.
bovengen., geb. 24 Juli 1818 to Breslau, was
tot 1875 ambtenaar bij 't ministerie V.K
oophandel, maar schreef in zijn vrtjen tijd verdienstelijke stukken voor 't tooneel, o. a. „Brutus" (treursp. 1857); „Johanna Gray" (treursp.
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1861); Kunz v. Kaufingen (tooneelsp. 1863) en
„Die Eiestifterin" (blijsp. 1878).
Anschiitz (AUGUST), geb. te Suhl, 9 Jan.
1826, studeerde te Bonn en te Berlijn, deed
een wetensch. reis naar Frankrtjk, en werd
in 1862 hoogl. in d. rechtsgeleerdheid to Halle.
Onder zijne rechtsgel. geschriften zijn 't belangrijkst: Summa legis Longobardorum"
(1870); „Die Hypothekarreform in Frankreich"
(1851) en „Erbfolge in die neu-vor-pommerschen and rtigenschen Lehngiiter" (1864).
Ansdell (RICHARD) geb. to Liverpool in
1815, schilderde eerst historiestukken, later
tafereelen met dieren en, na een reis door
Spanje in 1856 en 1857, tafereelen uit 't yolksleven. Ook op d. Parijsche tentoonstellingen
werd zijn talent orn d. natuur in hare eigenaardigheden te bespieden en gloed in zijne
tafereelen to leggen, hoog gewaa,rdeerd. Tot
zijn meest bekende stukken behooren : „De
bevreesde moeder" (1875),• „De zwervende
minnezanger" (1876) en 2,2t Verblijf v. 't roodwild" (1877).
Ansegisus (d. Abt.), overl. 20 Juli 833,
vertrouwde ambtenaar en gezant v. Karel d.
Groote en Lodewijk d. Vrome, verzamelde en
ordende d. capitulariEn v. beide Keizers tot
een wetboek in 4 dln, die wettelijk bekraehtigd en later vermeerderd, meermalen uitgegeven zijn.
Anselmi (MICHAEL ANGELO) Ital. schilder,
ook da Lucca of da Sienna gen., werd in 1491
to Lucca geb., stierf omstr. 1554 en was een
tijdgenoot v. Correggio. 't Eerste onderricht
in d. schilderkunst ontving hij v. Giacomo
Sodoma en Arzolino ; later vestigde hij zich
te Parma, waar hij, ofschoon ouder kunstenaar
dan Correggio zijnde, een ijverig leerling v.
dozen werd, en hem, in d. uitvoering zijner
werken behulpzaam was. 't Beste schilderstuk
v. Anselmi, waarin hij d. meester nabij kwam,
is in d. s. Stefano en stelt Johannes d. Dooper voor, met d. heiligen der kerk a. d. voeten der Madonna; in deze kerk ziet men ook
naar 't plan v- Giulio Romano bewerkto
cartons, zooals hij veel onder d. leiding en
naar d. teekeningen diens meesters gewerkt
heeft. Zijn kleinere schildenjen zijn zeldzaam
en worden duur betaald; in d. galerij v. 't
museum te Parjjs is van hem een „Heilige
Maagd, die haar kind ter aanbidding a. d. engelen aanbiedt." AnselmPs werken zijn breed
v. omtrek en levendig v. kleur; hij was een
liefhebber v. rood, dat hij in versch. schakeeringen in een beeld aanbracht; ook maakte
hij zeer veel work v. d. hoofden der beelden; in zijn samenstellingen hoopte hij echter
d. figuren wat stark op een. E. Eichens
heeft zjjn „Kruisdragenden Christus" in 1831,
onder 't bestuur v. Paul Toschi in plaat gebracht.
Anselmus, bljgen. d. Groote, d. grondlegger der schoolsche wijsbegeerte, werd in 1033
to Aosta (Augusta Praetoria) geb, en genoot
an eerste onderwijs v. monniken. d. Mystieke
opvoeding, daar ontvangen, bracht hem er toe
d. geestelijken staat te kiezen. d. Afkeer, die
zijn vader daarvan had, was oorzaak, dat hlj na
d. dood zijner moeder naar Frankrijk vertrok.
Veelvuldig waxen daar zijn letteroefeningen;
inzonderheid vormde hij zich naar d. toen beroemden Lanfrancus. Na d. dood zijns waders
werd hij, op raad v. d. aartsbisschop Maurelius, monnik in 't klooster v. Bec in Normandil. Evenals Lanfrancus wijdde hij zich a. 't
onderwijs der jeugd, waarin hlj zijn meester
weldra overtrof, in .wiens _plants htj tot prior
v. d. Becsche gemeente gekozen werd. In 1078
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volgde hij Herluinus als abt v. 't Becsche
klooster op. In die betrekking moest hij voor
d. belangen v. 't klooster jaarlijks naar Engeland reizen. Zijn geleerdheid en deugd verwierven hem daar, onder d .--geleerden en geestelijken, onder alle standen on ook a. 't h_ of,
achting en toegenegenheid, waarom hij tot
aartsbisschop v. Canterbury gekozen werd.
Veelvuldige en hooggaande twisters met kon.
Willem d. Roodharige, v. Engeland, opvolger v.
Willem d. Veroveraar, noodzaakten hem deze
waardigheid neder to leggen on Engeland te
verlaten. Hij reisde toen naar Rome, later
naar Lyon. Na d. dood v. Willem d. Roodharige keerde hij onder d. regeering v. koning
Hendrik naar Engeland terug. Hij bewees dezen in d. krijg tegen zijn brooder Robert, en
bij zijn huwelijk met Mathilda groote diensten, die evenwel door d. Koning met ondank
vergolden zijn. 't Recht v. investituur (zie
dat art.) bleef een bestendig gesehil- on twistpunt tuss. d. Koning en diens pairs a. d. eene,
en d. Paus en Anselmus a. d. andere zijde.
Anselmus week opnieuw naar Lyon. Driejaar
later keerde hij na een verzoening, door bemiddeling v. d. gravin Adala, naar Engeland
terug. Hij stierf in 1109, onder d. regeering v.
Hendrik IV. Wanneer men Anselmus in 't
licht zijner eeuw beschouwt, kan men niet
ontkennen, dat hij een groot man was, wiens
gehechtheid a. 't Pauselijk gezag, wiens ijver
on mood tot handhaving der kerkelijke macht
en wiens veelvuldige schriften onze verbazing
wekken.
Zijn nagelaten schriften zijn ook voor d. tegenwoordigen tijd belangrijk door 't van hem
afkomstig ontologisch bewijs voor 't bestaan
v. God. Hij ging daarbij, gelijk bij al zijn wijsgeerige redeneeringen v. 't beginsel uit, dat
't gelooven 't weten altijd vooraf gaat, of m.
a. w.: dat 't weten d. ontwikkeling on bevestiging is v. 'tgeen men door 't geloof (en wet
zooals d. kerk dit voorhoudt) verkregen heeft.
Hij nam daarom 't bestaan v. God als voorwerp v. 't geloof aan, en poogde nu d. gronden op to geven, waarop dat geloof berust.
„Alle dingen," dus redeneert hij : „die met elkander gemeenschappelijke kenmerken, zooals
die van good on groot hebben, bezitten deze
door iets anders, en dat andere iets, waarin
't ook bestaan moge, is absoluut goad en groot.
Dit andere iets, waardoor zij deze kenmerken
bezitten, moot een zijn, omdat d. onderstelling v. een veelheid tot een ongerijmdheid
leidt. Elke volkomenheid veronderstelt een
hoogere, die v. deze d. grond is; deze heeft
weder een hoogere, on zoo vervolgens. Maar
als deze reeks van in volkomenheid elkander
overtreffende zelfstandigheden niet tot in 't
oneindige zal voortloopen, moat zij in een
zelfstandigheid als d. absolute volkomenheid
Karen eersten grond hebben. Hoe vele reeksen v. volkomenheden, die in een hoogste en
absolute volkomenheid haren grond hebben,
er ook zjjn mogen, zoo moeten deze absolute
volkomenheden niet anders dan eenig zijn. d.
Hoogste volkomenheid is alleen denkbaar onder d. voorwaarde v. realiteit; omdat zonder
deze d. volkomenheid goon volkomenheid zou
zijn." Even belangrijk voor d. godgeleerde wetenschappen is d. door Anselmus in an beroemd book: „cur Deus homo?" geformuleerde
stelling betreffende d. genoegdoening door 't
blood v. Christus a. d. strafeischende gerechtigheid Gods; op grond v. welke d. geloovige
vergiffenis v. zonden erlangt; — een stellingt
die door hem aldus uitgedrukt, sedert in d.
Christelijke kerk is aangenomen, on waarop
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vooral d. Hervormers in d. 16e eeuw hun
kerkelijke stelsels bebben gebouwd. Zijn gezamenlijke schriften zijn door Gerberon te
Parijs, 1675, in 2 dln uitgegeven. In 1721 verscheen een nieuwe uitgave. Ook bestaat er
een uitgave, die te Veneti6 in 1744 is uitgekomen.
Ansgarius, geb. 8 Sept. 801, in Picardie of
in Friesland, was monnik in een klooster bij
Amiens, en werd evangelieprediker in Skandinavie. d. Keizer droeg hem d. taak op, d.
pas gedoopten Deenschen koning Harold naar
zijn vaderland te vergezellen, verder in 't
ChristendOm te onderwUzen en dit onder d.
Denen te verkondigen. Hij volbracht dit in
weerwil v. Harolds vijanden en allerlei tegenwerking, stichtte in Sleeswijk een kerk en
een zendelingschool, in Hamburg een kerk en
in 't nabij gelegen dorp Ramslo een klooster,
drong diep in Zweden door, verwierf ook d.
guest en bijstand v. koning Erik en genoot
d. voldoening dat 't Christendom zich met
spoed in Denemarken uitbreidde. Hij stierf to
Bremen, 3 Febr. 865; zijn opvolger REMBERTIIS
beschreef zAjn levee. Geschriften v. Ansgarius
zijn in d..„Monumenta" v- Pertz opgenomen.
Ansigis, abt v. s. Vaudrille bij Rouaan,
werd door Karel d. Groote tot bouwmeester
aangesteld v. d. keizerlijke kapel to Aken,
die tuss. 796 en 804 gesticht is, en nog gedeeltelijk in haren oorspronkelijken aanleg bestaat.
Ansibarien waxen Germanen, die nabij
d. Eems woonden. Tacitus zegt in zijn „Jaarboeken" dat d. Cauchen hen onder d. regeering v. Nero uit hun woonoord verdreven.
Sommigen meenen, dat hun naam Eemsboeren,
anderen Aan-zee-geborenen beduidt. In d. yolksverhuizing zijn zij spoorloos verdwenen.
A.najovis (Engraulis of Clupea encrasicholus) behoort tot d. fam. der haringen, onder
d. visschen en is bijzonder kenbaar a. d. wijden bek, d. breede kieuw en en 't vooruitsteken v. d. bovenkaak. Doze kleine visschen
Leven in alle Europeesche zee6n, doch bijzonder a. d. Fransche en Duitsche kusten,
waar zij des nachts bij fakkellicht gevangen
worden. Men snijdt d. kop af, haalt d. ingewanden uit, en pekelt ze in potten en vaatjes
in. d. Bergsche ansjovis wordt bij ons voor
d. beste gehouden. In 1851 zijn in d. Zuiderzee gevangen 67 millioen stuks ansjovis,
die to Monnikendam zijn aangebracht, in 1869
zijn to Bunschoten (nabij d. Zuiderzee) ingekuipt 3500 anker, ieder v. ruim 3000 stuks en
50 KG. wegende. Bij d. ouden waren zij onder
d. namen v. Encrasicholus, Halecula, Apua en
Lycostomus bekend, en maakte men er garum,
d. i. eon soort v. kaviaar, van.
Anslijn (isTicoLAAs),.geb. to Leiden, 12 Mei
1777, oefende zich in zun jeugd in 't teekenen
en schilderen, maar behoorde, toen er in 1803
een wet op 't onderwijs kwam, tot d. eersten,
die een akte v. Toelating tot 't geven v. onderwtjs verwierven, en kwam in 1807 a. 't
hoofd eener armenschool to Haarlem. In 1819
legde hij doze betrekking neder - hij gaf sedert
privaat-onderwijs en overl. to Alkmaar, waar
zUn zoon aan 't hoofd eener school stond, op
12 Sept. 1838. Hij heeft in 54 afleveringen uit
gegeven „Afbeeldingen v. d. artsenijgewassen
uit d. Nederl. apotheek" en eon
beschrijving V. voorwerpen uit
uit d. rijken der
natuur"; maar heeft zich d. grootsten bijval
verworven door d. vele schoolboeken, die hij
vervaardigde, en waarvan sommige weer
dan twintigmaal herdrukt werden, bijv. „Spelen leerboekje", 6 st.; „Merkwaardige ontdek-
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en vaderl. geschiedenis", ,Raadgevingen en.
onderrichtingen", 5 st.; „Oefeningen in 't kunstmatig lezen"i „Systematische handleidin.g tot
het onderw. In d. nat. geschied.", 7 st.; „Aardrijksk. leerboek", 2 st., „Keur v. Nederl. dichtstukken" en „Kruidkundig leesboek".
Anslo (REINIER), Nederl. dichter, word in
1626 to Amsterdam uit een deftig geslacht
geb. en genoot een geletterde opvoeding. Zijn
vroeg ontloken kunstvermogen bracht hem
in verbintenis met d. beroemdste dichters v.
zijn tijd. In 1649 reisde hij naar Rome, waar
hij, een zoon v. doopsgezinde ouders, d. Roomsche kerkleer aannam en door d. vervaardiging v. eenige Lat. dichtstukken zich d. gunst
v. paus Innocentius X en der Zweedsche koningin Christina verwierf. Hij overl. in 1669
to Perugia. Zijn verspreide dichtstukken, v.
welke hij d. meeste in Italie vervaardigde,
werden eerst in 1713 door J. De Haes bijeengezameld, on to Rotterdam, in een bundel, onder d. titel v. „R. Anslo's poezie", uitgegeven.
Daarin komen voor: „d. Parijsche Bloedbruiloft"; ,d. Pest to Napels"; „Zegetempel a.
Frederik Hendrik"; „Afscheid v. Amsterdam".
Vondel noemde hem „een dichter v. sierlijke
netheid," Six van Chandelier ,d. jongen Prins
der Amstelsche potten;" De Vries, De Clercq,
Van Kampen en Witsen Geysbeek roemen
Anslo evenzeer.
Anson (GEORGE, LORD) was een beroemd
Engelsch zeeheld, geb. in 1697 to Shuckborough
in Stafford. In 1716 word hij luitenant, in 1723
kapitein ter zee; in 1740 word hem in d.
Spaanschen oorlog 't bevel over een eskader
v. vijf groote en drie kleinere schepen, 1400
man voerende, toevertrouwd, waarmede hij
een reis om d. aarde maakte en d. Spaansche
galeien to Acapulco nam ; op 15 Juni 1744
keerde hij met een buit ter waarde v. eon
millioen pond to Spithead terug. Op 27 Mei
1747 sloeg hij een Fr. vloot v. 9 schepen onder
admiraal Jonquiere bij kaap Finisterre. Hij
klom tot d. waardigheid v. eersten lord der
admiraliteit op, en stierf in 1762, zonder kinderen na to laten. Zijn reis om d. wereld is
door d. wisk. B. Robins en door d. scheepspredikant R. Walther beschreven, en er bestaat een goede Holl. vertaling v. d. derden
druk v. 1765, inzonderheid wegens d. daarbij
vermeerderde platen, d. beste.
Anspach of Onolzbach werd eertijds
door markgraven geregeerd; doch na d. afstand door d. laatsten dozer vorsten, in 1793,
door Pruisen overgenomen, on in 1806 a. Beieren afgestaan. Anspach heeft een uitgestrektheid v. 65 vk. geogr. mill, on telt 290 000 bow.
Landbouw en veeteelt bloeien er gelijk ook
d. fabrieken, welker jaarlijksch vertier op ruim
2 millioen gulden geschat wordt. d. Vroegere
residentie-stad v. gelijken naam heeft 17 000
inw., ligt a. d. Rezet en is thans d. hoofdst.
v. 't Beiersch district Midden-Franken.
Ansted (DAVID THOMAS), Engelsch aardkundige, hoogl. a. Kings college to London en
a. 't college voor civiel-ingenieurs, word geb.
in 1814 on overl. 20 Mei 1880. OncIer zijn talrijke werken zijn 't meest belangrijk: „Geology, introductory, descriptive and practical"
(1844, 2 dln); „The ancient world or picturesque
sketches of creation" (2e dr. 1848); „Physical
geography" (2e dr. 1870); „The great stonebook
of nature" (1863); „The earths history, or
first lectures on geology" (1869) en Two thousand examenation-questions in physical geography" (1870).
Antaeus wordt in d. Gr. mythologie voor.
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gesteld als een reus v. geweldige grootte en
sterkte, zoon v. Poseidon (Neptunus) en Gaea
(d. Aarde), wiens krachten weder toenamen,
zoodra hij slechts d. grond aanraakte. Hij
werd door Herkules overwonnen, die hem
v. d. grond optilde en dus verworgde. Griekache beeldhouwers namen dezen strijd tot
een onderwerp hunner kunst.
Antagonisn2us is in d. geneesleer tegenovergestelde working; d. verrichting, waardoor een orgaan d. werkzaamheid v. een ander opheft, wijzigt of overneemt; waardoor
dikwijls 't evenwicht wordt hersteld. In d.
spieren staat d. werking v. sommigen lijnrecht
tegen die v. anderen over, vanwaar zij d.
naam v. antagonisten dragen; d. buigspieren
buigen 't lid, dat door d. strekspieren weder
rechtgetrokken wordt. Zoo neemt men ook
een antagonismus aan tuss. d. huid en d.
slijmvliezen• vermeerderde uitwaseming der
huid, zweet, werkt gunstig tot vermindering
v. to ruime ontlasting. Zoo ook tuss. d. huid
en d. nieren; vandaar dat d. urine-afscheiding
in d. winter ruimer vloeit en in d. zomer bij
vermeerderde afscheiding v. d. huid minder
wordt. Vele verrichtingen in 't menschelijk
lichaam worden door sympathie, gemeenschapipelijke werking en andere door antagonismus
verklaard, — woorden, die dikwijls onze on-wetendheid bedekken, zonder dat zip
dijketsophlrn.Iuceis'tzkr,
dat vele misvormingen, bepaaldelijk verkrommingen, in d. jeugd ontstaan door stoornis in
't antagonismus en dat orthopaedische gymnastiek door harmonische ontwikkeling der
antagonistische spieren zulke gebreken verhelpt. Ook merken wij op, dat hevige zielsaandoeningen spierbewegingen veroorzaken,
die daar schijnbaar niet mee to maken hebben, en dat d. prikkeling v. een zenuw die
v. d. andere verdooft.
Anta.kiah is een stad in Syrie, in 't Turksche ejaleet Aleppo, a. d. Orontes, niet ver
'van zee in een dal. Er zijn 18 000 inw. die
.armelijke hutten bewonen, maar in d. nabijheid zijn d. bouwvallen v. 't oude Antiochie,
waarvan d. muren op sommige plaatsen nog
:26 M. hoog zijn. Hier was eons d. hoofdzetel
't Christendom; thans resideert er nog d.
patriarch der Nestorianen. 't Turksche wanbe-stuur en d. afpersingen der pasja's belemmeren
bebouwing v. d. vruchtbaren omtrek en
-ook handel en nijverheid.
Antalcidas (d. Vrede v.) was een voor
d. Grieken onteerend verdrag, door d. Spartaanschen gezant ANTALCIDAS in 387 v. C tot
stand gebracht Toen d. Atheensche bevelhebber KONON in 394 v. C. d. Spartaansche vloot
vernield had, reisde Antalcidas naar d. Per,zischen satraap TIRIBAZES in Klein-Azie, om
diens bijstand to winnen. Tiribazes beval hem
aan bij d. Perzischen heerscher ARTAXERXES
MNEMON; deze noodigde d. Gr. Staten uit, gezanten naar Klein-Azie to zenden, en dozen
onderwierpen zich a. d. Perzische voorwaarden, welke aldus luidden : d. Gr. steden
in Klein-Azie blijven onder Perzische beerschappij. Alle andere Gr. steden worden zelfstandig en vrij. Wie zich tegen dozen vrede
verklaart, wordt beoorloogd door Perzie in
--verbond met hen, die dozen vrede aangenomen hebben."
Antanarico is d. hoofdst. v. 't eil. Madagascar met 80 000 inw. Doze stad ligt midden
in 't eiland op een hoogvlakte, 2300 M. bon.
zeespiegel, 50 uur gaans v. d. naastbijzijnde
Oostelijke havenstad Tamatave. 't Koninirlijk
-paleis en d. regeeringsgebouwen liggen op

een heuvel. In d. stad hebben Engelsche zendelingen Protestantsche kerken.
Antao is 't Noordelijkste der Kaap-verdische eil., 7 vk. geogr. mijl groot, met 18 000
bow., die wijn en katoen verbouwen. d. Bodem is geheel vulkanisch. d. Hoofdst. beet
Santacruz, met 6000 inw.
Antarctisch wordt dikwijls als bijv.
naamw. gevoegd bij namen v. dingen, die
binnen d. Zbidpoolcirkel zip; 't beteekent Zuidelijk, in tegenstelling v. Arctisch, Noordelijk,
v. arctos Noorden). 't Tot heden nog ondoorzochte Antarctisch gebied, waarin geen
mensch woont, zelfs geen drijfhout voorkomt,
wordt begroot op 360 000 vk. geogr. mijl.
Antares is eon ster v. d. eerste grootte
in 't hart v. d. Schorpioen, rechte klimming
244° 33 . , Zuiderdeclinatie 26°1'. Zij wedijvert
in glans met d. planeet Mars, die ook Ares
hoot; vandaar d. naam ant-(tegen-)Ares.
Ante Canem of Procyon is een ster
v. d. eerste grootte in 't sterrebeeld v. d.
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Antecedens bet. letterlijk 't voorafgaande.
Volgens 't taalgebruik der oude wijsgeeren
duidde men met dit woord, in d. logica, soms
't subject aan met betrekking tot 't daartoe
behoorende praedicaat; soms d. grond met
betrekking tot d. daaruit afgeleide gevolgen.
In 't algemeen beteekent 't al wat vroeger
heeft plaats gehad, voor zoo verre dit ter
beoordeeling en beslissing v. 't daaruit volgende moot dienen. Met opzicht tot een persoon spreekt men v. antecedenten, voor zoo
ver zijn vroeger gedrag dienen kan ter beoordeeling v. 'tgeen van hem verwacht kan
worden.
Antediluviaansch heet al wat voor d.
Zondvloed gebeurd is of uit tijdperken vOOr
d. Zondvloed overgebleven en ons bekend is.
Antemetica zijn geneesmiddelen tegen
't braken. Wordt d. braking door metaalzouten veroorzaakt, dan helpt melk ; tegen ziekelijke prikkeling helpen narcotische middelen; tegen overmaat v. zuur koolzuur alkali,
zooals bruispoeder; tegen koude on tegen gemis v. maagzuur 4 a 5 druppels verdund zoutzuur in water.
Antenagium is 't recht der eerstgeboorte;
antenatus is 't eerste mannelijke kind, uit een
huwelijk geboren.
Antennaria is een plantengesl, uit d.
fam. der samengesteld.bloemigen en bevat
meest overblijvende lags heesters, die in d.
gematigde luchtstreek v. 't Noorderhalfrond
voorkomen. 't Is 't geslacht Gnaph,alium v.
Linnaeus on beet bij ons Roerkruid. A. dioica
of tweehuizig roerkruid, met paarse, bleekroode of witte bloerahoofdjesroeit op hooge
G
zandgronden in Utrecht en Gelderland.
Antenor was een Trojaan (zoon v. Oesintes en Cleomnestra), die bij Homeros als een
verstandig grijsaard voorkomt. Hij herbergde
Ulysses en Menelaus, gedurende bun gezantschap in Troje, geleidde Priamus naar 't slagveld, om 't verdrag to sluiten, en sloeg vruchteloos voor, Helena terug to geven. Hieruit
heeft men vermoedelijk besloten, dat Antenor
een vriend der Grieken was, en grondt men
daarop 't vertelsel v. zijn gepleegd verraad,
waardoor bij a. d. Grieken 't Palladium overgeleverd; door een lantaarn v. d. muren der
stad, 't teeken tot d. aanval gegeven; ja, zelfs
in persoon 't beruchte paard zou geopend
hebben. Zijn huis bleef bij d. plundering gespaard; hij zelf werd, evenals Aeneas, gered,
en teveias stichter eener nieuwe dyn.astie. Andere verhalen zeggen, dat Antenor met zijn
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zonen naar ThracitS is geweken, vandaar door
d. Henetiors naar Italt6 is gevoerd, w tar hij
tot 't Henetisch landschap, a. d. Adriatische
zee, en tot Patavium (Padua) d. grondslag gelegit heeft.
Antequera is een Spaansche stad, die
met haar gebied, dat zich over 8 vk. geogr.
mij1 uitstrekt, een bijzonder gewest uitmaakt,
onder d. kapitein-generaal v. Granada. 't Gebied ligt tuss. Granada, Sevilla en Cordova,
deels in een vlakte, deels op een hoogte. De
stad heeft 4 kerken, 22 kloosters, een oud
Moorsch bergslot, dat door d. Franschen in
1809 in staat v. verdediging werd gebracht,
en meer dan 35 000 inw., die handel in olie
en vruchten drijven, d. akkerbouw en d. zijdeteelt beoefenen, en leder en tapijten vervaardigen. d. Omtrek levert bont marmer en
veel gips. Zout verkrijgt men uit een nabij
gelegen meer.
Antesignanus (PETRUS), taalk. in d. 16e
eeuw, geb. to Rabastens nabij Albi, schreef
aanteekeningen op d. grammatika v. Clenardus; ,De praxi praeceptorum grammaticae,"
gedrukt achter d. compilatie v. Alexander
Scot : ,Universa grammatica Graeca;" en bezorgde een uitgaaf v. Terentius (Lugd. 1560)
Anthelii waren bij d. Grieken d. zonder
dak of tempel staande beelden, dus zulke die
op straten, pleinen of voor d. huizen geplaatst waren; zij stonden onder d. bijzondere
bescherming v. Apollo.
Anthelmintica, Zie : Wormdoodende middelen.I I
Anthen2is L. of Kamille heet een plantengesl. uit d. fam. der samengesteldbloemigen, en behoort tot d. groep der straalbloemigen (radiatae) daarvan. d. Vruchtbodem is
bolvormig, 't blad dubbel vindeelig, d. bloom
wit of geel. In Nederland groeit A. arvensis
(wild° kamille) 5 dM. hoog, met wollige bladeren op bouwlanden, A. vatentina (Spaansche
kamille) en A. tinctoria (verf-kamille) op oude
muren. A. nobilis (Roomsche kamille) is hier
niet inheemsch, maar moet gekweekt worden,
on wordt als geneesmiddel bij gevatte koude
gebruikt.
Anthemius, to Tralles in Lydia geb., was
een beroomd bouwmeester en beeldhouwer.
Onder d. regeering v. Justinianus bouwde
hij d. in 531 verbrande Sophia-kerk to Konstantinopel weder op; hij vond 't middel om d.
bolvormigen koepel op vier booggewelven to
doen rusten. Toen d. koepel in 558 door een
aardbeving verwoest word, droeg d. Keizer
d. herbouw a. ISIDORUS op, die d. kerk twintig voet hoogor en 't gewelf gedrukter en
meer langwerpig rond maakte. ANTHEMIUS
was niet alleen een vindingrijk bouwmeester,
maar bezat ook veelzijdige kennis. In 1777
verscheen to Parijs: „Fragment d'un ouvrage
d'Anthemius sur des paradoxes de MOcanique ;"
ook in d. bibliotheek v. h. Vaticaan wordt
een manuscript v. hem gevonden.
Anthericum L. heet een plantengesl. uit
d. fam. der tiliaceen, welks soorten veelal op
d. bergen v. 't warmere deel v. Europa groeien,
en bij ons als sierplanten gekweekt worden,
vooral A. liliastrum der Alpen en A. esculenta
met schoone lichtblauwe bloemen.
Antheridien
d. wezenlUke deelen
der bloeiwijze v. 't mos. Zij zijn kleine, kogel-,
ei- of peervormige, zittende of gesteelde, holle
Iichaampjes, weer wand uit teeder celweefsel
bestaat, on die inwendig een menigte kleine
, cellen bevatten, in ieder van welke een opgerolde draad is, die bij 't to water geraken
een tijd lang levendig heen en weer beweegt.
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Anthoceros is een soort v. levermos uit
d. groep der hepaticae frondosae, wier vrucht-

jes in d. gedaante v. horentjes boven 'tgroene
loofweefsel uitsteken. A. punctatus on A. Levis
zijn over d. ganschen aardbodem verbreid.
Anthologie bet. bloemlezing of uitgezochte verzameling, in 't bijzonder v. gedichten en spreuken. Onder dozen naam zijn twee
verzamelingen v. Gr. gedichten bekend : een
v. Maximus Planudes, die meermalen uitgegeven is (door Lascaris to Florence in 1494, door
Jeronimo De Bosch to Utrecht in 1795); en een
v. Constantinus Cephalas, die Jakobs heeft
uitgegeven onder d. titel v.: „Anthologia
Graeca sive poetarum Graecorum luaus, ex
recensions Brunckii, cum comment." (13 vol.
Leipzig, 1794-1814). Scaliger vervaardigde in
1573 een Latijnsche Anthologie v. 250 gedichten, die door P. Burman tot ruim 1500 gedichten is uitgebreid on in 1759 uitgegeven is.
In vele Oostersche talon bestaan anthologi6n,
o. a. in 't Sanskriet d. rPaddhati" v. SARAGADHARA met 6000 gedichten.
Antholyza fuss. heet een plantengesl.
uit de fam. der lischbloemen (iridegn). 't Zijn
bolgewassen, die in Z.-Afrika thuis behooren,
maar bij ons als sierplanten gekweekt worden.
Zij worden daartoe in d. zomer droog gehouden, tegen d. herfst in d. warme km geplaatst,
zoodat d. temperatuur boven C. blijft, eerst
weinig on toenemend stork bevochtigd. Zij
maken dan stengels v. 1 h 2 Meter met geelachtig scharlakenroode bloemen (A. Aethiopica) of purperroode bloemen met roodbruine
scheede (A lucidior) of vleeschkleurige (A.
nervosa) of oranjeroode bloemen (A. praealta).
Anthoxanthun2 heet een plantengesl. uit
d. fam. der grassen, waarvan bij ons slechts
eons soort bekend is: 't reukgras (A. odoratum).
Dit wordt 5 dM. hoog, bloeit in d. voorzomer
on is een malsch, zeer gewild veevoeder.
Anthraceen, 't eerst in 1832 door Dumas
on Laurent uit steenkoolteer bereid, is een
verfstof, die d. meekrap vervangt, d. grondstof der alizarin°. d. Bereiding nam zulk een
hooge vlucht, dat in Engeland in 1877 reeds
anderhalf millioen KG. anthraceen vervaardigd werd, ofschoon steenkoolteer nauwelljks
1 pct anthraceen bevat.
Anthraciet of Kolenblende is een mineraal, dat men natuurlijke coke zou kunnen
noemen, d. oudste bedding v. brandbare delfstoffen vormt, en tuss. thonschiefer on grauwacke in Pennsylvani6, Savoie, Spanje, in 't
Ertsgebergte on d. Harz gevonden wordt.
't Is donkerzwart, eenigszins naar 't staalgrUze
overhellende, heeft een metaalachtigen glans
on is schelpachtig v. breuk. 't S. gew. is 1,3
h 1,7; 't is moeilijk a. 't branden to krijgen,
maar geeft een sterke hitte, een blauwe vlam
on geen rook of bitumen. 't Anthraciet heeft
zijn oorsprong a. 't plantenrijk to danken: In
N. Amerika komt 't in verbazende hoeveelheid voor; anthraciet-beddingen v. 9 M. dikte
zijn daar niet zeldzaara, zelfs vindt men er
van 17 M. In een deel der Vereenigde Staten
wordt 't in groote hoeveelheid als brandstof
aangewend, niet alleen in d. huishouding,
waar voor 't zeer gezocht is, wij1 tapijten on
gordijnen niet door walm besmet worden,
maar ook in kalkovens, smelterUen, steenbakkerijen on op stoombooten. d. Asch is een
voortreffelijk middel ter bemesting v. zware
gronden.
Anthrax, Zie Karbonkel.
Anthriscus of stekelzaad heet een plantengesl. uit d. fam. der schermbloemigen (urnbelliferae); 't behoort daarbij tot d. groep der
16
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kromzadigen. Wij kennen daarvan A, vulgaris,
d. gewone kervel, die in ons land in 't wild
groeit, A. cerefolium, d. tuinkervel, die in onze
moestuinen gekweekt wordt, en A. sylvestris,
d. wilde kervel, een overblijvende struck.
Anthropochemie, Zie Scheikunde.
Anthropolatrie, uit liv&econo; (mensch)
en 2.a.reeia (vereering) samengesteld, bet. een
godsdienstige vereering a. menschen toegebracht. Hiervan worden d. Heidenen door d.
Christenen beschuldigd, voor zooverre zij menschen onder d. Gbden rangschikten, en daaraan
godsdienstige eer bewezen; maar d. Heidenen
beschuldigden wederkeerig d. Christenen v.
anthropolatrie, omdat dezen Jezus als God vereerden.
(mensch)
Anthropologie, uit 6v3vviro;
en 2dyo; (leer) samengesteld, bet. leer aangaande
d. mensch. Men zou daarmede d. kennis v. al
wat d. mensch betreft in 't algemeen kunnen
aanduiden. In engeren zin verstaat men er
door d. wetenschap v. 't geen waarin d. mensch
v. d. overige levende en bezielde schepselen
onderscheiden is. Zij wordt in twee deelen
gesplitst, waarvan 't een tot d. kennis v. 't
lichaam 't andere tot die v. d. geest betrekking heeft. 't Eerste deel der Anthropologie
bevat d. Anatomie en d. Physiologie: al wat
betreft ziekte, d. herstelling en d. gezondheid
v. d. mensch, benevens d. beschrijving der ondersch. rassen en varieteiten der menschen,
zooals die op aarde gevonden worden. 't Andere
deel, dat d. menschelijken geest tot onderwerp
heeft, wordt empirische Psychologie, d. i. ondervindelijke zielkunde, genoemd, voor zooverre
't verstand, 't gevoel en d. wil, zooals die door
waarnerningen bekend zijn, worden beschreven. Een deel dezer laatste wetenschap spoort
d. wederkeerige werking op v. geest en lichaam.
d. Rationeele Psychologie maakt echter een deel
v. d. philosophie uit, die wel eens, schoon
verkeerd, d. naam v. M
etaphysica draagt. Dat
deel der Anthropologie, 't welk tot 's menschen
geest betrekking heeft, is d. sleutel v. alle
wetenschappen, die met d. eigenaardige verrichtingen v. d. geest in betrekking staan.
Over Anthropologie schreef Kant, „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht" (4e Ault
v. Herbart, 1833); Steffens, A.nthropologie" (2
Bnd. Breslau. 1822); Birnbaum, „Lehrbuch der
Anthropologic:" (Kean, 1842); Darwin, On the
origin of species" (in 't Nederl. vert. 1860).
Sommige Duitsche schrijvers betitelen populaire physiologie met d. naam v. anthropologie. Verg. K. E. von Baer, nVorlesungen
fiber Anthropologie ftir den Selbstunterricht"
(Bd. I, KOnigsberg. 1824; er is slechts een deel
v. dit work uitgekomen). d. Anthropologie
vraagt allereerst naar d. oorsprong, d. wijze
v. ontstaan v. d. mensch. Zij, die , zooals Darwin, Heckel en Vogt een geleidelijke ontwikkeling uit 't dier aannemen, worden bestreden
door Virchow, Quatrefages, Miller, Aeby en.
anderen. Dan volgt d. vraag naar d. afstamming v. d. mensch uit een ouderpaar of uit
versch. ouderpa.ren, d. monogisten, o. a. ook
Peschel, beweren 't eerste, d. polygenisten,
o. a. Agassiz, onderstellen 't tweede. Vervolgens zijn d. palaeontologen a. 't woord over d.
oudste getuigenissen aangaande d. aanwezigheid v. menschen. Bourgeois en Calvert verkondigen, dat d. mensch reeds in 't tertiaire tijdperk bestond, en wie dit bestrijden, erkennen,
dat er wel menschen leefden in d. zoogen.
ijsttjd, in 't gletschertijdperk; dat sporen v.
menschenwerk gevonden worden bij d. overblijfselen v. d. mammouth en v. d. holenbeer,
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en bij d. beenderen der rendieren, in Z.-Duitsch
land en Frankrijk opgedolven. d. Oudheidkundigen onderscheiden een steenperiode, een
waarin d. mensch eerst zelfs niet 't gebruik
v. 't vuur kende, zich wapenen en werktuigen
v. vuursteen en v. dierenbeenderen vervaardigde, in holen of in paalwoningen leefde en
hunebedden stichtte ; een brons-periode, waarin
sieraden, werktuigen en wapenen uit 't gemakkelijk te delven en te smelten kopererts worden vervaardigd, en d. ijzer-periode, d.
waarin men 't ijzer leerde verwerken, die
bijv. voor d. Gerinnen nog niet aangebroken
was, toen zij met d. Romeinen in aanraking
kwamen. d. Physiologen en d. taalkundigen
trachten, d. eersten door d. lichaamsbouw der
rassen, stammen en volkeren, d. laatsten door
onderzoek en vergelijking, niet zoozeer der
woorden als der wetten, volgens welke die
gevormd en vervormd worden, aan te toonen,
hoe d. gang v. d. ontwikkeling en verbreiding
v. 't menschdom over d. aarde is geweest.
't Resultaat v. deze onderzoekingen is nedergelegd in menig belangrijk geschrift v.
nieuweren tijd, o. a. in Southall, „The recent
origin of man" (1878); POschke, „Die Arier";.
Thomassen, „Das alteste Menschengeslecht"
(1878) en Caspari, „Die Urgeschichte der Menschheit" (2e dr. 1877).
Anthropometrie is d. metingsleer v. 't
menschelijk lichaam. Raphael, Leonard da.
Vinci, Albrecht Durer en anderen hebben door
't bestudeeren der antieken en der natuur zekere regelen voorgesteld tot verhoudingsmaten tuss. d. uitwendige lichaamsdeelen v. d.
mensch, bijv. dat d. lengte v. 't geheele lichaam
in acht maal d. lengte v. 't hoofd en 10'I maal
d. lengte v. 't aangezicht is te verdeelen.
Anthropomorphismus en Anthropopathismus, uit liv:fewito; (mensch) µo spit
(gedaante) en 716,9'0; (hartstocht) samengesteld_

duiden voorstellingen v. God aan, die a. d,
menschelijke natuur ontleend zijn, of m. a. w.
't vermenschelijken v. God. 't Ligt in d. aard
v. ons voorstellingsvermogen, om v. al wat
bovenzinnelijk is, en dus ook v. God, als persoon gedacht, naar analogie v. 'tgeen wij zijn,
ons voorstellingen to vormen, en dit is, hoezeer 't ook niet altijd op toereikende gronden.
geschiedt, vooral voor hem, die buiten staat
is, om zich tot d. hoogte v. 't villsgeerig denken te verheffen, volstrekt onvernAjdelijk. Vandaar dat d. mensch zich God voorstelt, zooals
hij zelf is; en dat v. God sprekende, zich.
v. zulke woorden bedient, die hi' a. zijn eigen
natuur ontleend heeft. In d. Bijbel, vooral in
't 0. T. vindt men een menigte anthropomorphische en anthropopathische uitdrukkingen. Zoo worden a. God ledematen v. een_
zintuigelijk lichaam, oogen, ooren, harden,
voeten, ingewanden enz., toegeschreven ; zooook overleg, ontferming, haat, per, toorn of
liefde. Hierbij moet echter niet uit 't oog worden verloren, dat bij deze uitdrukkingen toch
uitgesproken wordt, dat God een onzichtbaar
wezen is, dat in een ontoegankelijk licht woont.
Ook d. Christelijke kerk wijl deze zich v. uitdrukkingen des Bijbels bediende, en d. yolksvoorstelling v. een persoonlijken God volgde,
heeft 't Anthropomorphismus en Anthropopathismus niet ontweken, maar beide met hare
dogmen vermengd. Slechts zeldzaam, en alleen
als 't Anthropomorphismus te grof zinnelijk
was, zooals bijv. toen Egyptische monniken —
d. dusgenoemde Andeaners in d. 4e eeuw —
't goddelijke evenbeeld in een lichameltjke overeenkom.st v. d. mensch stelden, heeft zij 't
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Anthropomorphismus bestreden. 't Werkt zonder beperking hoogst schadeltjk. Sommige wijsgeeren hebben 't echter niet slechts als onverraijdelijk, maar ook als volkomen gegrond aangeprezen. Hobbes, Forster en Priestley schrijyen a. God zeer bepaaldelijk een fijn en
aetherisch lichaam toe. Kant verwerpt 't Anthropomorphismus ten sterkste. Zijn leerling
Fichte verwierp, om 't te vermijden, zelfs d.
persoonlijkheid v. God, en noemdeHem deswege : d. zedelijke wereldorde. Latere wijsgeeren, al zijn zij geen pantheisten, spreken v.
een persoonlijken God slechts onder zekere
bepalingen. Ook Schelling, Hegel, Feuerbach
en Schleiermacher pogen op een gelijksoortige
wijze 't Anthropomorphismus te ontgaan.
Anthropophagen, Zie Menscheneters.
Anthurium heet een plantengesl. uit d.
fam. der aroideen. d. Soorten ervan behooren
alle in d. tropische gewesten thuis en leven
ten deele als woekerplanten op boomen, ten
deele als klimheesters, maar zij worden om
d. schoone donkergroene, lederachtige bladeren en sierlijke bloemen in d. warme kas
gekweekt. d. Temperatuur mag niet beneden
15° C. zijn.
Anthyllus of wondkruid heet een plantengesl. uit d. fam. der vlinderbloemigen,
waarvan vele soorten in d. landen rondom
d. Middell. zee, maar ook sommige soorten
in ons vaderland groeien, zooals A. vulneraria
(gewoon wondkruid) met purperroode bloemen op d. duinen en heuvelhellingen. Van d.
uitheemsche soorten worden A. barba Jovis
en A. cretica als sierplanten gekweekt, maar
's winters tegen vorst behoed.
Anti is een voorvoegsel7 dat bij woorden
v. Latijnschen oorsprong dikwijls voor (ante)
beduidt, maar bij woorden v. Griekschen oorsprong op taalk., staatk. en wijsgeerig gebied
zooveel als tegengesteld, bijv. anti-christ, en
in d. aardrijkskunde zooveel als nevensgeplaatst
beteekent, bijv. Anti-Libanon.
heet 't plantengesl. uit d. fam.
der urticaceen, waartoe d. Javaansche gifboom (A. toxicaria) behoort. Doze boom, ook
wel oepas-boom geheeten, wordt 17 a 20 M.
hoog, en bevat in 't bloemsap 't vreeselijk
vergift oepas-antiar, dat er uitziet als donkergroene siroop en zeer bitter smaakt. 't Werkzame beginsel v. dit sap is d. antiarine ; lets
hiervan in 't bloed gebracht, veroorzaakt een
onmiddellijken dood.
Antibacchius is in d. versbouw een maat,
die uit twee lettergrepen met nadruk en eene
zonder nadruk bestaat, (— — —) bijv. huishouden, dus 't tegengestelde v. een Bacchus (_ —)
bijv. generaal.
Antibes is een kleine Fransche stad v.
zeer ouden oorsprong, want zij was een kolonie v. Massilia (Marseille), die onder d. Romeinen zeer bloeide. ZU ligt a. d. Middell. zee
a. d. voet der Zee-Alpen en heeft 6000 inw.,
die v. d. handel in zuidvruchten en v. d. sardUnen- en thonijnenvangst bestaan. d. Haven
is klein. In d. nabijheid is 't punt, waar Napoleon op 1 Dirt 1815 landde.
Anticaglien (Ital.) worden genoemd allerlei overblijfselen en fragmenten der oude
beeldende kunsten en der bouwkunde, gewoonlijk echter alleen min omvangrijke oudheden, als gereedschappen, wapenen en sieraden.
Antichambre noemt men d. kamer, waarin
bezoekers worden toegelaten, die zich bij een
aanzienlijk persoon laten aandienen, en daar
wachten, tot d. kamerdienaar hen binnen noodle. Antichambreeren is 't op die wijze lang
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en dikwijls vergeefs wachten, om bij overheidspersonen zijn belangen voor to dragen.
Antichloor is een zout, dat sedert eenige
jaren in d. handel voorkomt, en aangewend
wordt, om d. in papierfabrieken met chloor gebleekte lompen v. 't nog aanhangende chloor to
bevrijden. 't Antichloor wordt bereid door een
stroom v. zwaveligzuurgas in een oplossing
v. koolzure soda to leiden en d. vloeistoc na
verzadiging, door matige verwarming uit to
dampen, waardoor 't zout kristalvormig aanschiet; 't is derhalve zwaveligzure soda.
Antichresis is een in ons land weinig
gebruikelijke en ook niet in onze wetboeken
geregelde overeenkomst tuss. schuldeischer
on schuldenaar, waarbij doze niet alleen tot
zekerheid der schuldafdoening een onroerend
good in pand geeft, maar ook d. vruchten
daarvan afstaat tot zekerheid v. d. rentebetaling. Overtreft d. opbrengst d. rente, dan
dient dit meerdere tot schulddelging.
Antichrist is een woord, waarvan men
ondersch. denkbeelden heeft gehecht. In d.
laatste eeuwen voor Chr. verbonden d. Joden a.
hun denkbeeld v. d. Messias dat v. een anderen, een tegenstrever v. d. oogmerken des
eersten, die hun vOOr d. komst v. d. waren
Messias veel leeds berokkenen zou. d. Schriften v. 't N. T. spreken v. d. Antichrist als v.
een of meer valsche profeten, die zich voor
Christus zouden uitgeven en d. wergild misleiden; alleen in d. Openbaring v. Johannes
wordt hij als een machtig, 't Christendom
vijandig, gebieder afgeschilderd. d. Christenen
bleven in d. eerste eeuwen bij 't denkbeeld
v. zulk een machtigen vijand der kerk, wiens
verschijning door hun vervolging zou worden
aangekondigd, en volgens Chiliastische denkbeelden, d. verwachte wederkomst v. Christus
zou voorafgaan. Met 't geloof aan 't duizendjarig rijk dat, overeenkomstig 't gemelde gevoelen, met d. onderdrukkingen der kerk door
d. Antichrist zou aanvangen, hield zich dit
denkbeeld in d. menigvuldige beteekenissen
en inkleedsels, die d. kerkvaders er aan gegeven hadden, staande totdat 't jaar 1000 verloopen was, zonder dat d. daarop toegepaste
voorzeggingen vervuld waren, waardoor d.
Chiliastische dweepzucht aanmerkelijk bekoeld
word. d. Uitlegging v. d. Openbaring v. Johannes gaf nog wel altijd gelegenheid tot
nieuwe berekeningen aangaande d. komst v.
d. Antichrist; doch deels afzonderlijke, deels
in allerlei godsdienstige aanhangen verdeelde
tegenstanders der Pauselijke heerschappij
brachten in d. middeleeuwen dit denkbeeld
weldra op d. Paus over; on d. Waldenzen,
Wiclefieten en Hussieten, ja, zelfs Luther beschouwden hem als d. waren Antichrist, omdat hij zich tegenover en zelfs boven Christus gesteld had; waartegen d. Pausgezinden
wederkeerig d. genoemde hervormers met dien
naam bestempelden. Zoo bleef 't denkbeeld v.
d. Antichrist, als 't beeld v. een gevaarlUken
Aland der ware kerk, voortduren. Ook onder
d. Joden houdt zich, sedert d. verwoesting v.
Jeruzalem onder Titus, nog d. voorzegging
staande v. een strijd, waarin d. valsche Messias, Armillus geheeten, na harde onderdrukking der Joden, eindelijk door d. waxen Meesias zal overwonnen worden.
Anticipatie (Voorgroping) is een uitdrukking, die men bezigt, wanneer iets vroeger
genoten, gedaan of voor waarheid aangenomen.wordt, dan d. volgorde der taken of bewijzen toestaat. Baco v. Verulam gebruikte
dat woord om d. waren weg v. 't onderzoek
in dozen stelregel uit to drukkeir Natura non
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d. w. z. men
moet d. kennis der natuur niet in willekeurige meeningen, die men to voren vastgesteld
heeft, gelooven gevonden te hebben, maar d.
natuur zelve onderzoeken en door sluitredenen,
op die onderzoekingen gegrondvest, trachten
to verklaren. In dergelijken zin spreekt ook
Kant v. anticipatie der waarneming, waarmode hid zekere soort v. beoordeelingen bedoelt, Are wij ten gevolge der organisatie
v. onzen geest, bij d. erkenning der natuur
medebrengen, alzoo eigenlijk voorgrijpen, om
met haar 't onderwerp onzer waarnemmgen
in overeenstemming to brengen. In 't financiewezen heat anticipatie 't vooraf gebruiken
v. d. opbrengst v. belastingen, die nog geheven
moeten worden. 't Is een soort v. leaning,
die noodlottig werkt op 't staat,skrediet, alleen
door groote korting verkregen wordt, on vaak
verbruikt is voor d. inning aanvangt. Some
geeft een staat, door nood gedrongen, anticipatie-biljetten uit: een soort papier-geld,
some rentegevend, dat afgelost moet worden,
naarmate d. belasting inkomt en ook door d.
belastingschuldige in betaling kan worden
gegeven.
Anticosti is een ail. in d. s. Laurensgolf,
behoorende tot d. Britsche bezittingen in
N.-Amerika. 't Is 115 vk. geogr. mijl groot, in
't binnenland boschrijk en onbewoond; a. d.
kust bloeit robben- en kabeljauw-vangst. 't
Eiland werd in 1534 door Cartier ontdekt.
Anticornlavvleague was een vereeniging v. kooplieden, die in 1836 to Manchester
tot stand kwam, en zich ten doel stelde d.
invoerrechten op 't graan afgeschaft to krtjgen. In zooverre d. aanhangers in 't algemeen
een opheffing v. alle beschermende rechten
bedoelden, worden zij free - traders genoemd.
d. Vroegere staathuishoudkundigen meenden,
dat d. welvaart v. een yolk en vooral v.•d.
landbouw bevorderd werd door d. invoer v.
buitenlandsche producten zwaar to belasten.
Vooral in 't Britsche rijk was in d. aanvang
der 19e eeuw 't stelsel v. invoerrechten op
buitenlandsche landbouwproducten zeer opgedreven en nog versterkt door 't geven v.
premiOn bjj d. uitvoer v. inlandsch graan. d.
Regeering meende daarmede d. boar to bevoordeelen en ook 't land, voor zoover 't
levensmiddelen betrof, onafhankelijk to maken v.'t buitenland. d. Uitkomst beantwoordde
niet a. d. verwachting; niet d. pachters, maar
d. grondbezitters, die d. pachten hoog opdreyen, genoten d. voordeelen; d. loonen warden
hoog, doch zonder baat voor d. arbeider, want
d. levensmiddelen warden duur on — bij gemis v. d. prikkel der concurrentie — slecht.
Toen traders Cobden, Bright on Fox in 't Parlement op„, om 't heerschende stelsel aan to
vallen, en d. Manchester-part%) wendde able
geoorboofde middelen aa,n om hare beginselen
veld to doen winnen. Eerst in 1816 bereikte
d. anticomlawleague haar doel. Robert Peel,
oorspronkelijk voorstander v. 't beschermend
stelsel, was door d. betoogen der freetraders
overtuigd, en stelde bij 't aanvaarden v. zijn
derde ministerie voor, dat to beginnen met
1 Febr. 1846 {1. graanwetten opgeheven zouden
worden en d. invoer v. levensmiddelen v. alle
belastingen vrij zou stn. d. Wet ging er na veel
tegenstand door, Brittanni6 voer er wel bij, en
ons Vaderland volgde spoedig 't voorbeeld.
Anticritiek is tegenbeoordeeling. In bookbeschouwende tildschriften wordt gewoorillik
gelegenheid gegeven a. d. schrijver, om d. beoordeeling v. z n book opnieuw t. beoordeelen en te wederleggen.
anticipanda sed interpretanda est,
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Anticyra was d. naam v. eenige plaatsen
in 't oude Griekenland, waar 't nieskruid
(helleborus) groeide, dat beschouwd werd aLs
een geneesmiddel v. d. waanzin. Hierop doelen
eenige Grieksche spreekwijzen, btjv. ,,Hij ga
naar Anticyra" = hij worde V. zijn dwaasheid
genezen.
Antidotum, Zie Tegengif.
.Antiaken, afkomstig v. 't Lat. Antiquus.
heeten, in algemeenen zin able kunstwerken,
welke ons v. d. volken, die voor Chr. gab. d.
beeldende kunsten beoefenden, overgebleven
zijn ; meer bepaald, d. gedenkteekenen der
beeldende kunsten v. d. Grieken en Romeinen.
Aan d. term antieken is die v. classiek verbon den, waardoor men iets uitstekends,'tgeen tot
model kan dienen, verstaat. d. Gebruikelijke
samenvoeging v. d. denkbeelden, door deze
beide termen uitgedrukt, heeft zijn oorsprong
daarin, dat beide, Grieken en Romeinen, d.
kunsten tot 't hoogste toppunt voerden, en zij
't kenmerkende hunner beschaving a. alle
overige volken min of meer mededeelden ; en
wijl d. Grieken op een onbetwistbaar hooger
standpunt dan d. Romeinen stonden, welke
laatsten meer d. navolgers der eersten waren,
komt d. beteekenis v. 't woord bij voorkeur
d. Grieken toe. In d. Grieksche antieken vindt
men, wat d. standbeelden betreft, d. volmaaktste schoonheid der menschelijke gestalte, d.
refine natuur, door 't ideale verhoogd. Geen
yolk heeft ooit d. uiterlijke vormen tot zulk
een volkomenheid gebracht. 't Is, als waren
hunne beelden uit d. schoot der natuur ontstaan, zooveel rust en eenvoud vertoonen zij
d. aanschouwer, die d. bewerker v. zooveel
schoons vergeet, om zich geheel in d. aanblik
v. 't door hem geschapene to verdiepen. Gelukkig is 't, dat zij 't marmer voor hun beelden gebruikt hebben. Aan die edele en harde
stof heeft d. nakomelingschap to danken, dat
men nog iets v. d. kunstwerken der Ouden
weet, die meer nog door onwetendheid en
vermelzucht, dan door d. tijd vernietigd zijn;
want zonder deze zouden wij misschien d.
werken v. Phidias, Praxiteles, Cleomenes en
Lysippus in hun ganschen omvang hebben
kunuon bewonderen. Hetgeen daarvan nog
overig is, is uit d. aarde of 't slijk der rivieren opgedolven, of uit kerken on andere openbare gebouwen, waar zij tot versiering gebezigd worden, bijeenverzameld. Bijna alles. is
echter verminkt, 't begin v. 't tildvak der antieken is moeilijk to bepalen; d. kunst ontwikkelde zich bij d. Grieken langzaam tot op
Pisistratus, bereikte hare grootste hoogte onder Perikles on behield dit standpunt bijna
tot op Alexander d. Groot°. Van dien tijd
of daalde d. kunst onafgebroken tot op Konstantijn d. Groote, toen zij bijna geheel vervallen was. d. Invloed der antieken op d.
latere kunst is dan eons meer, dan minder
geweest. In 't begin der 150 eeuw herleefde
in Italia . d. kunst, en gevoelde zij spoedig d.
invloed v. d. beschouwing der antieken, tot
deze langzaam wader arnam; . later maakte
Winckelman 't eerst op d. eenige schoonheid
der antieken opmerkzaam. In ItaliO ontstond
wede• d. zucht tot navolging, the in Frankrijk
gevolgd, tot op onzen Aid overal min of meer
gewtjzigd voortleeft. d. Geschiedenis leert, dat
d. vooruitgang in d. kunsten bijna gelijken
trod hield met d. meerdere bewondering en
navolging der antieken, die in Griekenland
een hoogte .bereikt hadden, die nimmer geevenaard is.
Antifrbrine.(C 6 115 N H C, H, 0) is een wit,
kristallisch poeder, zonder gear, prikkelend op
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d. tong, dat in water niet, maar in alkohol
gemakkelijk oplost, en als een zeer krachtig
middel tegen d. koorts wordt aanbevolen.
Antigua (JEAN P. A.), geb. to Orleans 7 Mrt
1818, overt. 8 Mrt 1878, was een. verdienstelijk
schilder v. bilbelsche tafereelen en v. genrestukken. Delaroche was zijn leermeester. 't
Leven der armen bezielde hem tot zijn schoonste scheppingen.
Antigone. Onder d. Grieksche vrouwen v.
dezen naam is inzonderheid Antigone, dochter
v. Oedipus en Jocasta, en zuster v. Eteocles
en Polynices, bekend. Euripides en Sophokles
hebben hare lotgevallen in hunne treurspelen
vereeuwigd.
Antigonus was d. veldheer v. Alexander
d. Groote, a. wien deze, na zijn eerste veroveringen in Azio, 't bewind over Lydia en
Phrygie toevertrouwde. Hij verdedigde niet
alleen deze gewesten met een geringe macht,
maar onderwierp ook Lycaonie. Na d. dood
v. Alexander, toen d. veidheeren zijn veroveringen onder zich verdeelden, behield hij Lydia,
Phrygig en Pamphyliij. Perdiccas, die zich als
regent des Rijks beschouwde, beschuldigde
Antigonus v. ongehoorzaamheid, waarop deze
naar Europa week, zich bij Craterus en Antipater voegde, en gemeenschappelijk met Ptolomaeus optrad tegen Perdiccas, die door zijn
soldaten vermoord werd. Antigonus, nu meester v. Voorliggend Azi6 geworden, vermeesterde een groot deel der schatten v. Alexander te Ecbatana en Suza ; doch wilde a. Ptolomaeus, Lysimachus en Cassander hiervan geen
rekening afleggen, en verklaarde zelfs a. d. laatste d. oorlog, die door een vredesverdrag eindigde, waarbij bepaald werd, dat ieder, tot d.
meerderjarigheid v. d. jongen Alexander, d.
landen, in welker bezit hij was, behouden zou.
Toen echter Cassander d. weduwe en d. zoon
-v. Alexander had laten ombrengen, ontstond
er een nieuwe oorlog tuss. d. mededingers.
Antigonus nam d. titel v. koning aan, en zijn
zoon Demetrius Polyorcetes verdreef Cassander uit Griekenland, waarop d. laatste Lysimachus te hulp riep, die daarom met een
leger naar toog. Tegelijkertijd rukten ook Seleucus, stadhouder v. Babylon, en
Ptolomaeus, die Egypte bezet hield, met al
hunne macht naar Klein-Azie op; maar op 't
beslissende oogenblik verbonden zich alle
mededingers tegen Antigonus, die in 301 v. C.
Issus verslagen en gedood werd. Seleucus
behield 't grootste deel v. Klein-Azig en Voorliggend • Azie, en Ptolomaeus Palestina met
Egypte. Antigonus' zoon Demetrius ontkwam
naar Athene en werd later koning v. Griekenland en Macedonig.
Antigonus Gonatus, kleinzoon v. bovengemelde, en zoon v. Demetrius Polyorcetes,
re : eerde over Macedoni6 en Griekenland v.
t. 240 v. C. Hij was een edel vorst, zachtmoedig maar geestkrachtig. Hij had tegen Antiochus I kon. V. Syri6, te strijden, d. GallArs
uit zijn land te drijven, zich tegen Pyrrhus,
kon. v. Epirus, staande te houden, en kw am
al deze gevaren te boven.
Antigonus Dason, een broederszoon v.
A. Gonatus, regeerde over Macedonig en Griekenland tot 221 v. C. lit was een uitstekend
vorst, die orde en rust schiep in d. verdeeldheid der Grieken. Door 't Achaisch verbond
to hulp geroepen tegen Cleomenes v. Sparta,
versloeg hij dezen in 222 v. C. bij Sellasia,
bedwong geheel Laconica, en beheerschte geheel Griekenland, maar maakte geen misbruik
v. zijn gezag.
Antigonus Carystius, v. Carystus op
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Euboea, tijdgenoot v. Ptolomaeus Philadelphus
(omstr. 270 v. Chr.), was schrijver v. een verzameling v. wonderlijke verhalen, door Beckmann in 1791 te Leipzig uitgegeven.
Antigua is een der Kleine Antillen onder d. wind, bez. Barbados, 5 vk. geogr. mUl
groot met 36 000 bew. (meest Negers). 't Behoort a. 't Britsche rijk, heeft een vruchtbaren
kleibodem, maar gebrek a. drinkwater. Er
wordt veel suiker en rum uitgevoerd en er
groeit ook veel koffie, katoen, tabak, indigo
en gember. Johnstown met 9000 inw. is d.
hoofdstad.
Anti-Libanon (Dsjebel el Dsjaik) is een
bergketen in Syrie, door een vruchtbaar bekken (Coele-Syrie, d. i. 't Holle Syri6) v. d.
Libanon gescheiden, met schoone bosschen en
weiden, door Maronitische en Drusische Christenen bewoond. her zijn d. bronnen v. d.
Jordaan en d. Orontes en d. ruinen v. Heliopolis (Baalbek).
Antillen (d. i. Voor-eilanden) heeten d.
eilanden, die in Midden-Amerika een boog beschrijven rondom d. Caraibische zee v. 450
geogr. mij1 lang, tuss. 10° en 28° N. B. en
300' en 320° L. Ze zijn 100 in getal, 4400 vk.
geogr. mij1 groot en 't overblijfsel v. een vulkanische bergketen. Men noemt ze dikwijls, in
een meer beperkten zin, West-Indict en verdeelt ze in Groote en Kleine Antillen. d.
Eerste zijn Cuba, Jamaica, Haiti en Portorico, en d. laatste, die ook Caraiben genoemd
worden, verdeelt men in d. eigenlijke Caraiben,
d. Bahama-ell. en d. Bermuden of Zomer-ell.
d. Caraiben onderscheidt men in Eilanden boven d. wind (Ilhas barlo vento) en Eilanden
onder d. wind (Ilhas sotto vento). Van d.
Eilanden boven d. wind behooren a. Nederland s. Eustatius, Saba en een deel v. s. Martin; ten W. v. I. Kleine Antillen liggen d.
Curacaosche eil., die ook a. Nederland behooren. Merkwaardige punten v. overeenkomst
en verschil levert d. vergelijking op v. d.
Groote en Kleine Soenda-eil. en d. Groote en
Kleine Antillen, zoowel in ligging, gedaante
en voortbrengselen als in beteekenis voor d.
koloniale mogendheden. Cuba en Portorico behooren a. Spanje. Jamaica a. Engeland, Haiti
is onafhankelijk, d. Kleine Antillen zijn alle
in 't bezit v. West-Europeesche staten. Sulker
en tabak zijn d. hoofdproducten.
Antilopen vormen met d. runderen, geiten en schapen een familie der herkauwende
of tweehoevige zoogdieren (zie Herkauwende
dieren). Bij deze familie is 't tandenstelsel: snij0
0—0
6—6
. 't Is
tanden hoektanden — kiezen
• 8' 0-0' 6-6
niet gemakkelijk d. geslachten Bos, Ovis, Capra en Antilope met doorgaande kenmerken
v. elk. of to zonderen; d. zekerste zijn evenwel d. versch. vorm der horens. Daze zijn bij
d. runderen en antilopen road of zeer weinig
samengedrukt, zonder een kiel a. d. voorzijde;
schapen en geiten hebben hoekige horens, op
wier voorzijde mcestal een duidelijke kiel
zichtbaar is. d. Runderen onderscheiden zich
v. d. Antilopen, doordat zij meer uitgespreide
horens, een zwaar lichaam en dikke pooten
hebben met d. knie onder d. helft v. d. voorpoot, terwijl d. Antilopen geringde, rechtopstaande of min of meer achterovergebogen
horens hebben, meestal slank zUn v. lichaam
en pooten en d. knie hebben juist op d. helft v. d.
voorpoot. ZU loopen zeer snel, al hunne bewegingen zijn sierlijk en bevallig. Zij zijn zeer waakzaam, en hebben scherpe zintuigen, zoodat zt
a. d. verscheurende dieren gemakkelijk ontko-
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men. Tot huisdieren zijn ztj niet geschikt,
maar hun vleesch is een voortreffeltjk voedsel.
Be 65 soorten v. Antilopen worden onderscheiden in :
I. Antilopen v. 't begroeide veld; deze hebben een spitsen neus met kale neusgaten; zi.j
bestaan uit:
10. Ware Antilopen met een slank lichaam
en smalle hoeven, een korten staart met lang
haar tot a. d. inplanting bedekt, met liervormige of kegelvormige horens.
Hiertoe behooren: Antilope saiga, gazella,
gutturosa, korin, d. roode bok, d. steenbok en
d. grijze bok der Kapenaars.
20. Geitachtige Antilopen, met een zwaar
lichaam, dikke pooten, breede hoeven, een zeer
korten, geheel met haar bedekten staart en
kegelvormige horens. Hiertoe behooren d.
gems en Antilope crispa uit Japan.
30. Hertachtige Antilopen, groot v. statuur, met
een grof lichaam en breede hoeven, doch wier
langere staart a. d. inplanting met korte en
a. 't einde met zeer lange haren bedekt is.
Hiertoe behooren d. blauwe bok, d. waterbok,
d. kookam, Antilope addax en oryx.
II. Antilopen der zand-woestijn ; deze hebben
een breeders neus en v. borstels voorziene
neusgaten.
40 Paardachtige Antilopen hebben den neus
zeer breed, zacht en licht gekleurd, zooals
Antilope gnoe en gorgon.
50 Osachtige Antilopen

hebben d. neus minder breed doch altijd vochtig en z wart. Hiertoe behooren Antilope bubalis en caama of 't
hertebeest der Kapenaars.
Al deze dieren leven gezellig, sommige in
zeer groot aantal bijeen; d. meeste komen
voor in d. groote vlakten v. Z.- en MiddenAfrika, eenigen op d. bergen v. Midden- en Z.
Azi6; slechts twee in Europa, nl. d. gems en
d. saiga. Verg. omtr. d. Antilopen: Schinz,
Monographien der Saugethiere (Zurich, 1843).
Fraaie afbeeldingen vindt men in d. „Gleanings
from the Menagerie at Knowsley's-hall," (plates by Mr. Waterhouse, text by lord Derby
and J. E. Gray, London, 1850).
Antiloquist beduidt tegenspreker en antiloquium tegenredeneering, wederspraak.
Antimachus was een Grieksch dichter,
die kort veor Plato bloeide en een groot heldendicht „Thebals" vervaardigde, waarvan
eenige fragmenten bewaard zijn gebleven.
Antimensium is in d. Gr. Kerk een gewild° zijden doek, die over een tafel gespreid,
deze in een altaar herschept, waarop d. consecratie v. brood en wijn mag geschieden.
Antimonium (Stibium, Spiesglans) is een
metaal, dat in d. natuur somtijds gedegen,
d. i. in d. metaalstaat, soms geoxydeerd, nameltjk als antimoniumoxyde on antimonigzuur, maar meestal in verbinding met zwavel, zoowel op zichzelf als met andere zwavelmetalen, voorkomt. d. Antimonium-ertsen
waren reeds in ouden tijd bekend, doch 't metaal zelf word 't eerst door Basilius Valentinus
afgescheiden, on met vele zijner verbindingen
in zijn Curt-us triumphalis Antimonii beschrevon. d. Meest gebruikelijke wijze om dit metaal of to zonderen, is die door samensmelting
v. zwavelantimonium met ijzer, in smeltkroezen, die gevuld worden Of met een mengsel
der beide stoffen to gelijk Of alleen met tjzer,
waarbtj dan nadat 't tot roodgloeiens verhit
is 't zwavelantimonium gevoegd wordt ; 't
TIoeibaar geworden mengsel wordt uitgegoten
on 't ontstane zwaveljjzer na d. bekoeling v.
't antimonium--metaal afgezonderd. Dit laatste wordt nogmaals gesmolten, waarbij zich
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op d. oppervlakte nog meer zwavelijzer, als
soortelijk lichter dan 't antimonium, afscheidt.
't Aldus omgesmolten, in d. kroes of in een
vorm afgekoelde, metaal komt, nadat 't zwaveltjzer v. d. oppervlakte verwijderd is, in d.
gedaante v. een geknotten kegel, ook wel onder d. benaming v. regulus antimonii, in d.
handel. Als men gedurende d. smelting bij
't mengsel stoffen voegt, die zich met 't
zwavelijzer kunnen verbinden en daarmede
een nog lichtere verbinding vormen, wordt
daardoor d. afzondering v. 't antimonium bespoedigd. Een toevoeging v. zwavelmetalen
der alkalien of een mengsel v. hun zwavelzure zouten met kool is tot dit doel zeer geschikt, want bijv. zwavelnatrium vormt in d.
roodgloeihitte met zwaveltjzer een zeer gemakkelijk smeltbare en lichte verbinding. 't
Op deze wijze verkregen en in d. handel
voorkomende antimonium is echter verre v.
scheikundig zuiver, want 't bevat ijzer en
zwavel, meestal arsenik, lood en koper; 't
is dan op d. breuk glinsterend, grofbladerig,
grauwwit en smelt voor d. bla
aspijp onder
verspreiding v. een knoflookgeur, en door een
huidje v. zwavelmetalen bedekt. Er bestaan
versch. methoden voor d. geheele zuivering,
waarvan d. volgende een is, die vrij goede
uitkomsten oplevert : 16 deelen v. 't onzuivere
antimonium worden met 1 d. zwavelantimonium en 2 d. droge koolzure soda, gedurende
een uur, in een hessischen kroes gesmolten;
na bekoeling wordt d. massa uit d. kroes
genomen, d. a. d. oppervlakte afgezonderde
slak verwijderd en 't metaal tot stukken gebracht, met d. koolzure soda vermengd
en weder gesmolten; vervolgens 't zoo gezuiverde metaal v. d. gevormde slak bevrijd en
nogmaals met 1 d. koolzure soda gesmolten,
waarna 't antimonium, v. d. geelkleurige slak
afgescheiden, geheel zuiver is. Dit metaal is
dan zilverwit, zeer glansrijk en bezit, na
spoedige afkoeling, een grof bladerige, bij langzame bekoeling, een korrelige, kristalachtige
breuk ; 't kan kristalliseeren in d. vorm v.
rhombolden, die soms veel gelijken op d.
teerling. 't Antimonium is zeer hard en bros,
zoodat 't gemakkelijk tot poeder kan worden
gestampt; zijn s. gew. is 6,715; 't smelt bij d.
roodgloeihitte on gaat bij d. witgloeihitte tot
damp over, zoodat 't, bij afsluiting der dampkringslucht, kan worden overgehaald. Bj d.
gewonen warmtegraad blijft 't in d. dampkring, onder water en onder een waterige
oplossing der alkali6n, onveranderd, maar
door verdund salpeterzuur on koningswater
wordt 't opgelost. 't Antimonium wordt gebezigd in vele alliages, waarvan d. voorn.
zijn : 10. die voor d. specie v. drukletters, bestaande uit 4 d. lood on 1 d. antimonium;
20. 't Queen-metaal, bestaande uit 9 d. - tin,
1 d. antimonium, 1 d. bismuth en 1 d. lood;
30. Brittannia-metaal, gevormd uit gelijke
deelen geel koper, tin, antimonium en bismuth, on vele andere alliages, die tot 't gieten v. ornamenten worden gebruikt. Gezuiverde antimonium dient tot bereiding v. geneesmiddelen, bp*. d. spiesglansboter (Butyrum
antimonii), 't kermes-mineraal (Kermes minerale), d. grondzwavel (Sulphur auratum antid. braakwjjnsteen e. d. g.
d. Namen stibium en antimonium, die dit
metaal draagt, behoorden oorspronkelijk a.
een natuurltjk voorkomende zwavelverbinding, 't grauw spiesglanserts, die reeds a.
Dioscorides en Phnius onder d. benaming v.
ovig aut, GA* on stibium bekend was en door
hen als een geneesmiddel beschreven ward.
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.33u andere oude schrijvers wordt dit zwavel-

.antimonium ook, wegens d. gewoonte der
vrouwen om d. wenkbrauwen daarmede donkerder to kleuren, glatudcp0ai,uov, yvvatxeiov
en Alteacov genoemd; ook in 't Oude Testament, in d. overzetting der Septuaginta, wordt
gebruik v. zwavelantimonium door d. vrouwen aangewezen (Ezechiel XXIII : 40 en
II Kon. IX :30), waaruit d. bekendheid v. een
antimoniumerts in oude tijden bltjkt. Deze
erts werd volgens sommige schrijvers bij d.
Arabieren athimad, atmad, asinat of ook wel
.alkohol geheeten; Geber gebruikt echter in
zijn Latijnsche geschriften reeds 't woord
-antimonium, dat door latere schrijvers werd
overgenomen; zoodat d. naamsafleiding v.
anti en moine, welke Fransche schrijvers on-derstellen, geheel moat verworpen worden, to
meer, als zij daarbij beweren, dat, wijl 't zwavelantimonium bij d. vetmesting v. varkens
een zeer gunstige uitwerking opleverde, zuiks
00k in een klooster beproefd en 't leven der
monniken daardoor in groot gevaar gebracht
werd. d. Benamingen spiesglans en spiesglas
zijn v. lateren oorsprong, en doelen op d.
-spitsen kristalvorm der natuurlijk voorkomende antimoniumverbindingen, en op 't glasachtig uiterlijk v. een antimoniumverbinding,
bestaande uit antimoniumoxyde en zwavelantimonium, die vroeger als vitrum antimonii
bij d. bereiding v. eenige geneesmiddelen in
gebruik was.
Antinomie (lcvnvd,uta) beteekent 't onderling verschil of d. strijd tuns. twee tegengestelde wetten. Immers 't komt soms voor,
4at in twee op versch. tijden gegeven wetten
of ook in dezelfde wet bepalingen staan, die
schijnbaar of werkelijk lijnrecht tegen elkan4er over staan. Zulke hoogst nadeelig werkende antinomien ontstaan of door 't gebrekkig doorzicht v. d. wetgever of door 't onvermogen der taal om d. bedoeling v. d. wetgever juist uit to drukken. In 't Rom. recht
heet antinomie d. voorrang, die een nieuwere
wetsbepaling heeft boven een oudere. 't Woord
antinomie is door d. wijsgeer Kant in zijn
systema opgenomen, en heeft daarin een eigenbeteeaardige, v. zijn beginselen of
kenis verkregen. 't Beduidt d. natuurlijken en
daarom onvermijdelijken strijd, die 't gevolg
is, niet v. een verkeerde redeneering maar v.
d. wetten der rede zelve, zoo dikwerf zij d.
Naar gestelde grenzen der ervaring overschrijdt, en hare ideeen v. 't volstrekt onvoorwaardelijke op d. wereld, als een geheel
zinnelijke verschijnselen, wil toepassen.
Zoo doende verkrijgt men, door zuivere redeneering, stellingen, die geheel 't tegengestelde
v. elkander zijn. Voorbeelden zijn deze: d.
wereld heeft een begin gehad, en is met
opzicht tot d. ruimte binnen zekere grenzen
bepaald, — en, d. wereld is met opzicht tot
tijd en ruimte oneindig; er zijn eenvoudige
bestanddeelen, die voor geen verdere oplossing vatbaar zijn, — en. alles is voor een
tot in 't oneindige voortgaande verdeeling
vatbaar; alles is onderworpen a. een blinde
wet v. noodzakelijkheid, — en, er bestaat
boven alle verschijnselen een oorzaak, waarvan vrtjheid 't wezen is; er bestaat in of
buiten d. wereld een noodzakelijk wezen,
waarvan zij afhangt, — en er bestaat zulk
een wezen niet. Voor zooverre er voor elk
dozer stellingen genoegzame gronden bestaan,
worden zij door Kant antinomien genoemd.
d. Hoogste ideeen der rede, aangaande 't volstrekt onvoorwaardelijke, zijn dus volgens
,

,

,

-

-

,

247

ANT.

dezen wijsgeer geen bronnen voor vermeerdering v. kennis, maar dienen alleen tot leiddraad om d. reeds verkregen kennis uit to
breiden.
Antinori (oRAzfo), gab. to Perugia, 23 Oct.
1811, studeerde a. d. universiteit in zijn geboorteplaats on daarna to Rome hoofdzakelijk in
d. dierkunde, nam echter deel a. d. bevrijdingsoorlog v. Italie, streed als vrijwilliger in 1848
bij Velletri, werd kapitein, maar begaf zich
na 't bezwijken v. Rome tegen d. Franschen
(3 Juli 1849) op wetenschappelijke reizen eerst
naar d. Levant on sedert 1859 in Afrika. In
1860 en 1861 onderzocht hij d. bovenloop v. d.
Nijl, waar hij freule TINNE ontmoette. Gedurende
een kort verblijf in zijn vaderland was hij in
1867 medestichter v. 't Geographisch genootsch.
Na nog twee tochten in N.-Afrika vertrok hij
in Mrt 1876 a. 't hoofd der Ital. expeditie, die
trachten zou v. d. Roode zee uit CentraalAfrika binnen to dringen. Hij toog onder zeer
veel bezwaren v. Zeila a. d. golf v. Aden naar
Sjoa in Abessinie, maar overl. in Apr. 1879
to Somali.
Antinoiis was een schoon jongeling uit
Claudiopolis in Bithynie, d. lieveling v. keizer
Hadrianus, dien hij op zijn reizen vergezelde.
Hij maakte in 132 n. Chr. door zich in d. Nijl
to storten, een einde a. zijn leven, volgens
sommigen uit zwaarmoedigheid en walging
tegen 't leven, volgens anderen in godsdienstwaanzin, meenende dat hij zich voor 't welzijn zijns gebieders moest opofferen. Hadrianus
was ontroostbaar over dit verlies on beweende
hem overdreven. Hij plaatste Antinoils onder
de sterrebeelden door diens naam a. een
groep in d. Melkweg (niet ver v. d. Adelaar)
to geven; bouwde to zijner nagedachtenis bij
Besa, waar hij zich verdronken had, d. stad
AntinoOpolis on stelde een jaarlijksch feest
in, d. Antinolen geheeten. Ook richtte hij to
zijner ear standbeelden on altaren, zelfs to
Mantinea in Arcadia een tempel op. In Bithynie werd Antinotis als een god vereerd,
waarvan d. eeredienst zich snel verbreidde on
nog in d. 4de eeuw zoo algemeen was, dat d.
kerkvaders er zeer ijverig, hoewel langen tijd
to vergeefs, tegen predikten. Wijl 't gedurende
't leven v. Hadrianus tot d. goeden toon behoorde, 't beeld v. AntinoUs als een huldiging der zinnelijke liefde to bezitten, word 't
door -el. kunstenaars in allerlei vormen on gedaanten voorgesteld. Overal zag men standbeelden, reliefs on munten, waarbij hij in
een veredelde gedaante 't zij als Bacchus of
Hermes voorgesteld was, om zijn bekoorlijkheid to vereeuwigen. d. Kunst v. dien tijd
nam bij deze voorstellingen een nieuwe vlucht
en vele behooren tot d. schoonste antieken,
die ons overgebleven zijn. In alle heeft d.
uitdrukking v. 't gelaat lets zwaarmoedigs, d.
oogen zijn altijd groot, 't hoofd zacht nederwaarts gebogen, en d. mond on d. kin zijn
waarlijk schoon to noemen. d. Beroemde kolossale Antinoilskop, die vroeger in d. Villa
Mondragone stood en a. d. Borghese's behoorde,
versiert thans 't Louvre to Parijs. d. Oogen
v. dozen kop waren oorspronkelijk v. edelgesteente, zooals op d. schedel eon ptjnappel, on
a. d. door 't haar slingerende ranken, druiven
on wijngaardbladeren v. een andere stof waren gevoegd. Een dergelijke antieke kop was
in d. verzameling v. kardinaal Polignac, later
in 't museum to Berlijn. In dat museum vindt
men nog twee Antinous-beelden on een buste,
waarvan 't .eene beeld, Antinofts als Hermes
voorstellende, v. Grieksch marmer vervaardigd en 2 M. hoog is, en naar men meant in
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Tiber zou gevonden zijn. Onder d. schoonste Antinous-beelden behoort dat v. 't Ka pitool, dat men, wat d. sierlijkheid der gestalt()
en d. evenredigheid betreft, voor een meesterstuk houdt; 't ward in 1738 to Tivoli in d.
Villa v. Hadrianus door Winckelman gevonden. Een ander, dat eenigen echter voor een'
Hermes houden, vond men in d. baden v. Hadrianus; d. Antinoils in 't Vaticaan, algemeen
als d. Antinots v. Belvedere bekend, staat in
't museo Clementino; Visconti meent echter
niet zonder grond, dat 't een Hermes-beeld,
uit d. tijd v. Praxiteles is. Nog vindt men
een beroemd, door Winckelman voor 't schoonste gehouden, Antinous-beeld in d. Villa Casali to Rome, dat om d. smaakvollen vorm
en d. schoonen kop geroemd wordt, hoewel
anderen a. 't beeld d. voorkeur geven, dat zich
in 't nieuwe museum v. 't Lateraan bevindt
en voor 12 000 scudi v. d. hertog Braschi gekocht is. Op sommige, met 't beeld v. Antinous versierde steenen staat: ANT, als een
verkorting v. d. naam.
Antiocheensche school (d.) verhief zich
to Antiochig Epidaphnes tegen d. Alexandrijnsche school, en bloeide vooral tegen 't einde
der vierde eeuw. Daze school beijverde zich
om d. eenvoudige beteekenis der woorden en
d. omstandigheden, onder welke zij gesproken
werden, to onderzoeken en streefde naar een
formeel gebruik der wijsbegeerte, meer volgens Aristoteles dan volgens Plato. LUCIANUS,
die in 312 als martelaar onder Diocletianus
stierf, en DOROTHEUS worden als d. grondleggers dezer school beschouwd, en mannen als
zusicsius, bisschop van Emesa, CYRILLUS, bisschop v. Jeruzalem, THEODORUS, bisschop v.
Mopsuestia, en JOHANNES, bijgen. CHRYSOSTOMUS (d. w. z. Guldenmond), strekten haar ten
sieraad. Vooral THEODORUS muntte uit als ervaren uitlegger en door gezonde, eenvoudige
verklaring der bijbelwoorden.
A.ntiochie. Er bestonden vele steden v.
dozen naam in Azie, door d. koningen v. Syria
gesticht. Boven cello muntte door schoonheid,
grootte en volkrijkheid uit Antiochie Epidaphnes a. d. Orontes, d. hoofdstad en zetel v. 't
Syrische rijk, die men zelfs in rang als d.
derde stad der wereld telde. Zij was gesticht
door Antiochus, veldheer v. Philippus v.
Macedonig, en ward in 301 v. C. prachtig opgebouwd door Seleucus Nicator, die er d. zetel der Seleuciden vestigde en d. stad tot d. „Parel v. 't Oosten" maakte. Zij ward later d. zetel
v. een Romeinschen stedehouder on v. een
patriarch der Christelijke kerk in Azle. In 1097,
toen d. kruisvaarders d. stad veroverd hadden, kwam ziJ onder 't bewind der vorsten v.
Tarente, doch zij ward in 1269 weder door d.
Egyptischen sultan Bibar ingenomen en verwoest. Verg. 0. Miffier, „Antiquitates Antiochenae", Gott. 1839.
Antiochus is d. naam v. vele Seleucidische
Syrische koningen. d. Eerste, die onder dozen
naam bekend is, een Macedonisch veldheer v.
Alexander d. Grooto, gehuwd met Laodice on
vader v. Seleucus (Zia op dien naam). d. Zoon v.
dozen, Anthiochus Soter, voerde versch., niet
zeer gelukkige- oorlogen, maar-is bekend wegens zijn liefde voor an schoonmoeder Stratonice, een neiging, die hem deed verkwijnen,
tot d. koninkltke lijfarts Erasistratus d. oorzaak daarvan doorgrondde en a. d. vader ontdekte, die hierop uit liefde voor zijn zoon an
jeugdige gemalin, in een plechtige vergadering, a. hem afstond. Hij regeerde v. 280 t. 261
v. C. — ANTIOCHUS II THEOS (d. goddelijke) regeerde tot 247 v. C. Hij moest bukken voor
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Ptolomaeus Philadelphus, huwde diens zuster
rtoe zijn gemalin
Beronice, en verstiet daa
Laodice, die daarom 't echtpaar en hun kind
vergiftigde. — ANTIOCHUS III D. GROOTE volgde
z n broader Seleucus Ceraunus, in 224 v. Chr.,
koning v. Syria op. Daze tuchtigde d. stadhouder v. Media, sloeg Ptolomaeus Philopator, die geheel Syria a. hem overliet; voerde
gelukkig oorlog tegen d. Parthen, maar stiet
't hoofd tegen d. Romeinen, toen hij zich met
Macedonig tot een oorlog verbond, daartoe
overgehaald door Hannibal. Hij maakte wel
groote toerustingen, doch volgde niet 't plan
v. dozen veldheer, zond wel een leger naar
Griekenland, maar list dat daar to lang werkeloos; hij ward eerst bij Thermopylae, en
vervolgens meermalen ter zee geslagen; d.
Romeinen waagden d. overtocht naar KleinAzie, waar Scipio d. beslissende overwinning
bij Magnesia (190 v. C.) behaalde, 't Syrische
leger geheel . verstrooide, on Antiochus tot d.
afstand v. Klein-Azig en 't betalen v.15 000 talenten dwong. Toen hij ten laatste d. schat
uit d. tempel v. Jupiter Elymaeus wilds wegvoeren, ward hij met zijn yolk in een oproer
gedood (187 v. C.). Zijn tweeds zoon, Antiochus
IV Epiphanes, dezelfde, die in d. gesch. der
Maccabeers als €1. verdrukker der Joden geschetst wordt (verg. 't art. Maccabees), greep
d. Egyptischen koning Ptolomaeus Philometor aan, en belegerde Alexandria vergeefs. Hij
stierf 163 v. C. d. Laatste Antiochus ward door
Pompejus verdreven, en Syria tot een Romeinsche provincie gemaakt.
Antiochus, abt v. 't klooster Seba bij
Jeruzalem, in 660 n. Chr., schreef pandecten
der Heilige Schrift en 190 homilien. In d.
voorrede sprak hij over d. inneming v. Jeruzalem door Chosroe's, koning v. Perzie en
voegde er een gedicht bij, waarin h j 't verlies v. 't ware kruis, dat door d. overwinnaar
naar Perzie gevoerd was, betreurde. Dit gedicht is in 't Grieksch on Latijn gedrukt in
't supplement der Bibl. Patrum.
Antiope, volgens Homeros d. dochter v.
Nykteos, koning v. Thebe, was wegens hare
uitstekende schoonheid beroemd. Epopeus,
koning v. Sicyum, schaakte en huwde haar;
doch Lykos, d. opvolger v. Nykteos, sloeg
Epopeus, en voerde Antiope gevankelijk naar
Thebe, waar hij haar onder opzicht zijner
gemalin Dirce stelde, die haar wreed behandelde. 't Gelukte echter Antiope, zich door
d. vlucht to redden, on a ward door hare
zonen gewroken. Zij verzekerde dat haar kinderen, ZETIMS on AXPHION, zonen v. ZEUS
waren.
Antioquia is een der Vereenigde staten v. d. republiek Columbia in Z.-Amenka,
in 1867 uit eenige provincien gevormd, grenst
ten N. on 0. a. Bolivar, omvat een groot deel
v. 't Caucadal on telt 365 000 bow. d. Bergen
zijn er niet hoog, on met oorspr. woud bedekt; d. grond brengt niet veel op, maar er
zijn rijke mijnen. d. Hoofdst. heat Medellin.
Antiparos is een der Cycladen in d. Egelsche zee. In d. oudheid was 't vermaard als
d. geboortegrond v. d. beeldhouwers Phidias
on Praxiteles, on in d. nieuweren tijd door
d. prachtige grot, waarin men, na een reeks
v. gewelven met grillige druipsteenfiguren
doorgegaan to zijn, in een zaal komt v. 116
M. lang on breed en 60 M. hoog en geheel
door Parisch marmer gevormd.
A.ntipater was d. veldheer, dien Alexander d. Groots, then daze zijn tocht naar Azie
ondemam, als bestuurder v. 't Rijk achterliet.
Hij was eon waakzaam, geestkrachtig man,
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die 't geheele Balkan-schiereiland betoomde
en aanhoudend rekruten oefende, die hij
Alexander toezond, om diens veroveringsleger op gelijke sterkte to houden..Na d.
dood v. Alexander bleef hij in 't bezit v.
Macedonia en Griekenland, en wist zich
daarin tot aan zUn dood (318 v. Chr.) te handhaven.
Antipathie bet. afkeer, tegenzin, en wordt
door ons alleen op leverde wezens toegepast.
d. Ouden meenden, dat er ook onbewerktuigde lichamen antipathien bestonden. d.
Oorzaak der antipathie is dikwijls d. schade,
die d. stof of 't voorwerp, dat d. antipathie
opgewekt heeft, d. plant of 't dier doet, waarbij
zich antipathie openbaart. Niet alleen is dit
bij gewassen en bij lagers dieren 't geval,
maar ook bij meer ontwikkelde dieren on zelfs
bij d. mensch. Bij d. hoogere diersoorten en
bij d. mensch kan men aannemen, dat d. voorwerpen of stollen, die antipathie inboezemen,
onwillekeurig onaangename herinneringen en
voorstellingen opwekken, die niet geheel tot
bewustzUn komen, zich niet helder en duidelijk ontwikkelen, maar toch tot sommige
handelingen, waarin zich d. afkeer openbaart,
kunnen leiden. Evenwel most men Kier ook
d. idiosyncrasien in aanmerking nemen (zie
dat woord), d. i. een eigenaardige gesteldheid
der zenuwen, waardoor sommige zaken of
personen bij enkelen een onaangenamen indruk makers , die voor anderen onmerkbaar
is. Daze gesteldheid der zenuwen staat soms
met voorbijgaande ziekelijkbeid in verband
en wordt ook wel bij d. zwangerschap waargenomen. Vaste wil stelt d. lijder dikwijls in
staat, Naar to boven to komen; soms verdwUnt zij van zelf; bij anderen houdt zij gedurende it geheele leven aan.
Antiphilus was als schilder beroemd, maar
berucht wegens zijne lasteringen tegen Apelles. HU was Egyptenaar v. geboorte doch
Griek v. of komst en leerling v. Ctesidemus.
Meest schilderde hjj vroo]ijke onderwerpen,
klein v. omvang, die wegens d. losheid en
't natuurlijke geroemd warden, zooals : „Een
met een pantervel omhangen sater, die zich
d. oogen met d. hand bedekt," „een kleine
vuur-aanblazer", door Plinius beschreven, en
een portret v. Alexander als knaap, dat d.
porticus te Athene versierde. In eon zaal v.
d. porticus v. Octavia te Rome waren door
hem geschilderde afbeeldsels v. Philippus
en Alexander met Minerva. Quintilianus rekent hem onder d. zeven groote meesters uit
d. bloeitijd der Grieksche schilderkunst (omstr. 330 v. Chr.) HU stierf in slavernij, waartoe 14 door Ptolomaeus veroordeeld werd,
wegens d. lasterlijke beschuldiging tegen Apelles, als zou deze een der verraders zijn, die
d. stad Tyrus a. Antiochus overleverden. Een
dozer verraders, over d. valsche beschuldiging
v. Antiphilus verstoord, redde d. onschuldige,
die v. d. Egyptischen koning een som v.
honderd talenten ontving, tot vergoeding v.
't geleden onrecht. Een andere Antiphilus was
d. bouwmeester, die met Potheus en Megades d. thesaurus (schatkamer) der Karthagers
te Olympia tot stand bracht.
Antiphlogistisch (ontstekingwerend) heeten d. middelen, die tegen ontstekingen worden aange wend, als: ainemen v. bloed, verkoelende middelen, in- of uitwendig gebruikt,
kwikzilver, braakwijnsteen on afieidende middelen. d. Behandeling der ontstekingen is tegenwoordig in vele punten gewijzigd en volgt
slechts gedeeltelijk d. oude regelen, en d.
ontstekingwerende behandeling, in d. betee-
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kenis, die d. oude school daaraan gehecht
heeft, wordt niet altijd daartegen aangewezen.
Immers onderscheidt men verschillende ontsteking, vooral volgens 't verloop, dat d. ziekte
neemt, en naar d. individuen, waarbij zif
zich ontwikkelt. Hierbij komt nog d. geaardheid der ontsteking zelve en hare veelvuldige
oorzaken, die dikwijls een specifieken bodem
hebben, in aanmerking. Wat men dus vroeger ontstekingwerende geneeswijze genoemd
heeft, komt thans meer bepaald bij d. vorm
in aanw ending, dien men als phlegmoneuse
of sthenische ontsteking onderscheidt. Voor
zoo ver d. vurige ontstekingen in sommige
v. hare tijdperken meer of min dien vorm
naderen, kan d. antiphlogistische behandeling
ook hierbij in meerdere of mindere uitbreiding
aangewezen zijn.
Antiphon, een Atheensch redenaar to
Rhamnus in Attica omstr. 480 v. Chr. geb.,
onderscheidde zich als veldheer en staatsman
in d. Peloponnesischen oorlog, doch werd,
als zooveel groote mannen v. Athene, van
verraad beschuldigd en in 411 ter dood
veroordeeld. Er zijn 17 zijner redevoeringen
tot ons gekomen, die men vinden kan in d.
Oratores Graeci" v. Reiske, deel VII; v. Bekker, deel I,• v. Baiter en Sauppe (Zurich, 1842)
on v. Miler (Parijs, 1847) en die afzonderlUk uitgegeven zun door Matzner (Berlin,
1838).
Antiphonie (beurtgezang) is een lied, waarbij
d. voorzanger v. een koor aanheft en een ander koor (of wel beide koren) antwoordt en
herhaalt. Men schrijft d. invoering daarvan
in d. Chr. kerk a. Ignatius, bisschop v. Antiochie en in d. R-Kath. kerk a. Ambrosius toe.
't Groote LatUnsche gezangboek, waaruit d.
kanunniken en andere geestelijk en zingers,
wordt antiphonarium" of „antiphonale" genoemd. 't Eerste dagteekent v. Gregorius I tuss.
590 en 604. In Engeland noemt men „antiphon"
of „anthem" een soort v. kerkliederen, uitsluitend in hoofdkerken gebezi -gd, waarvan Handel er eenige gecomponeerd heeft.
Antipoden, Zie Tegenvoeters.
Antipyrine (C11 H12 N2 0) is een zuurstofhoudende base, in d. vorm v. een wit, glinsterend poeder zonder geur, in water en in
alkohol gemakkelijk oplosbaar on smeltend
bij een temperatuur v. 113' C. Eerst voor
weinig jaren in d. apotheek opgenomen, heeft
deze scheik. verbinding reeds groote diensten
a. d. geneeskunde bewezeni zij is een krachtig
middel tegen koorts: bij giften v. 1 b, 2 gram
per uur neemt men een onmiddellijke en steeds
toenemende temperatuursverlaging waar ; ook
beweert men, dat zij met goad gevolg rheumatisme on zeeziekte bestrijdt.
Antigua is d. naam v. d. staande, Lat.
lettersoort, die eerst twee eeuwen na d. uitvind. der boekdrukkunst d. Gothische letter
verving, en in Frankrijk Bornain wordtgenoemd. d. Overgang v. d. Gothische letter
tot eenvoudiger vormen leverde d. drukkerij
v. 't klooster Sabiaco to Rome omstr. 1465.
Manutius to Venetia en Didot to Parts hebben
d. Romeinsche letter verfraaid en d. tegenw.
gedaante gegeven.
Antigua (d. West-Gothische) is d. naam
v. een West-Gothisch wetboek, dat door kon.
ZURICH (446-483) of door kon. RECCARED I
(586-602) is gegeven, on waarvan F. 11. KNIIST
te Pans fragmenten heeft gevonden, die door
BLIIHME in 1847 uitgegeven zjjn.
Antiquaar noemde men vroeger een verzamelaar v. oudheden,. thans verstaat men
er door een handelaar in schilderijen v. oude
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meesters,- iii antieke meubelen of sieraden en
in boeken en plaatwerken, die uitverkocht
en dus in d. gewonen boekhandel niet meer
to verkrijgen zijn.
Antiquarius Perusinus (JA.coBus) was
peen Ital. geleerde van wien Clement in nil
„Bibliotheque Curieuse" een verzameling brieyen vermeldt: „Epistolae eruditiss. atque optimi viri J. Antiquarii, impressae Perusiae,
apud Leonem opera et mdustria Cosmi Veronens. cognomento Blanchini, Anno a partu
Virg." (1519). Deze komt zeer zeldzaam voor.
Ook onder d. brieven v. Angelus Politienus
(Hanau, 1604) komen brieven v. dezen schrijver voor. Daarenboven zou hij een bundel redevoeringen en epigrammen in 't licht hebben
gegeven.
Antiquiteiten, Zie Oudheidkunde.
Antiquus (JOHANNES) werd in 1702 te Groningen gob. Tot zijn twintigste jaar was hij
glasschilder; hij werd toen leerling v. Jan
Wassenberg. Na twee jaar reisde hij, vergezeld v. zijn brooder Lambert, een landsehapschilder, na in Frankrijk d. bests stukken bestudeerd to hebben, naar Italia waar hij zich
eerst te Genua, vervolgens to Florence nederzette. Hij had 't geluk daar een beschermer
in d. Groot-hertog to vinden, die hem zes
jaar in zijn dienst hield en hem veroorloofde,
zich sours naar Rome to begeven, waar hij
ijverig studeerde, en door paus Benedictus
XIII beschermd word. Hoewel J. Antiquus
-een good portretschilder was, heeft hij zijn
room a. 't historieschilderen to danken. Te
Florence vervaardigde hij een groot stuk, dat
„d. Val der reuzen" voorstelt, en als zijn beroemdste work bekend staat, waarin hij zoowel wat d. samenstelling als d. teekening
betreft, veel blijken van oordeel en smaak
gal, on waaraan d. schets in d. Academie to
Florence berust. Na d. dood des Groot-hortogs
verlieten d. brooders Florence; zij bezochten
versch. deelen v. Europa en ontvingen overal
bewijzen v. onderscheiding. Johannes vestigde
zich to Breda, waar hij in 1750 stierf, na er
alvorens vele schilderstukken gemaakt to
-hebben, onder welke eon „Scipio d. Afrikaan";
eon „Coriolanus", doch vooral een „Mars, die
door d. Grati6n ontwapend wordt" bewonderd
werden. Hij was een goad teekenaar, had
,

een aangenaam koloriet en schilderde met
groote gemakkelijkheid. Aan alles is to zien,
dat hij d. groote meesters der Italiaansche
school bestudeerd had.

Anti-revolutionair noemen zich d. personen, die d. beginselen, vanwaar d. Fransche
staatsomwenteling is uitgegaan, bestrijden.
Staatkunde en godsdienst staan bij d. antirevolutionairen in innig verband, zoodat hare
leiders tevens orthodoxe, confessioneele kerkbegrippen voorstaan. GUIZOT en virrET in Frankrijk, HENGSTENBERG en STAHL in Duitschland,
GROEN V. PRINSTERER en KUYPER in Nederland,
d. bekwaamste en Uverigste voorvechters der
partij,stemmen in hoofdzaak overeen in d.
bewering, dat d. Fransche revolutie gegrond
is op ongeloof, op d. heerschappij der rode
boven d. geopenbaarden godsdienst, op menschvergoding en op d. huldiging v. d. volkswil
boven d. goddelUken wil, zooals die in d.
Bijbel is uitgedrukt. Zij schrijven a. deze
afwijkingen d. rampen en staatsberoeringen
toe, die Europa sedert die revolutie ruim een
eeuw lang heeft ondergaan. Zij begeeren wel
scheiding v. kerk en staat in dien zin, dat
d. kerk vrij zij v. inmenging der Staatsmacht,
maar willen dat d. staatsbeginselen steunen
op Gods woord en op d, leer der rechtzinnige
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Protestantsche kerk. 't Onderwijs most volgens hen onder d. invloed zijn v. d. kerk;
daarom bestrijden zij d. openbare gemengde
neutrale school met een godsdienst boven
geloofsverdeeldheid, en eischen zij bijzondere
secte-scholen. d. Anti-revolutionaire partij
strijdt in 't algemeen tegen d. geest der 19e
eeuw en tegen 't streven der liberalen, dat
volgens hen tot ongeloof en tot socialisme
en communisme leidt.
Antirrhinum (Leeuwenbek of Kalfssnuit)
hest een plantengesl. uit d. fam. der scrophularinegn. Dit gesl. telt vele kruidachtige, eenjarige sierplanten. In ons vaderland groeit in
't wild d. kleine leeuwenbek (A. orontium) en
worden vele varigteiten gekweekt v. d. grooten
leeuwenbek (A.. majus), met allerlei schakeeringen v. rood tot zelfs tweekleurige bloemen.
Van d. buitenlandsche soorten worden in onze
hoven d. schoone A. sempervirens en A. asarina gekweekt.
Antisana is een der machtigste workzame vulkanen in d. Cordilleras v. Z.-Amerika in d. republiek Ecuador, Z.-0. v. Quito.
Als een geweldige vesting verheffen zich
drie toppen tot boven 5800 M. In 1590 en
1728 werkte deze vulkaan hevig en Humboldt zag in 1801 nog rookzuilen uit d. kraters stijgen.
Antiscorbutica zijn middelen tegen 't
scorbut (Zie Scheurbuik). Vele moeskruiden,
zoo als lepelblad, kers, kool en knoflook zijn
bij zeevarenden heilzaam tegen scorbut bevonden. Zij bevatten alle een zwavelhoudend beginsel, dat met eiwit en water een
aetherische scherpe olie vormt, waaraan men
d. genezende working toegeschreven heeft.
Antiseptisch bet. rottingwerend. Verschijnselen v. verrotting komen in een levend
lichaam als ziekelijke toestanden voor, zoo
als koudvuur of versterf. Alle middelen, die
d. chemie als rottingwerende heeft doen kennen en die ook dagelijks tot verhoeding v.
rotting in dierlijke en plantaardige stoffen
worden gebezigd, worden ook in d. geneesk.
toegepast ; koude, afsluiten v. lucht, drogen,
looien, stremmen en neerploffen v. eiwit door
hitte of creosoot, wijngeest, aetherische °lien
en dergelijke dienen tot dit doel. Daarenboven
brengt men hiertoe vele middelen, die d. gezonde deelen tegen d. verbreiding der verrotting beschermen en deze door opwekking
tegenhouden. Vooral bij heelkundige operation
tracht men volgens d. methode v. LISTER door
antiseptische middelen ontsteking to weren.
Ten einde 't ontwikkelen v. ziektekiemen, v.
bacteri6n en bacillen to beletten, wordt gedurende d. kunstbewerking d. omringende
dampkring in een toestand gebracht, die d.
ziektekiemen doodt, of 't toetreden er van
belet, en voorts wordt iedere wond zoo v. d.
buitenlucht afgesloten, dat zich daarin bevindende schadelijke stoffen die niet kunnen
bereiken. Carbolzuur, jodoform en salicylzuur
zijn daarbij d. geWoonlUk aangewende middelen.
Antispasmodica zin krampstillende of
krampwerende middelen, Zie Kramp.
Antispast is in d. versbouw een voet v.
vier lettergrepen: een korte, twee lange on
een korte — als m veroorzaken of
De Heer wil het. d. Naam beduidt wederstreving,
omdat doze maat uit twee tegengestelde voeten: een jambus (— —) en een trochaeils (—
schUnt to bestaan.
Antistates was een Grieksch bouwmeester, die op bevel v. Pisistratos met Antimachides, Callaeschros en Porinus d. beroemden
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tempel v. d. Olympischen . Zeus te Athene
bouwde, die door grootte en pracht tot d.
•merkwaardigste dezer stad behoorde. Na d.
•dood v. Pisistratos en d. daaropgevolgde oorlogen werd d. bouw gestaakt en eerst 196
jaar v. Chr. onder Antiochus Epiphanes v.
Syri6, door d. Romeinschen bouwmeester Cossutius voortgezet, die echter v. 't eerst gevormde plan afweek en 't werk in d. Korinthischen stijl voortzette. 't Gansche gebouw
werd eerst onder Hadrianus (120 n. Chr.) voltrokken, en met een muur omringd.
Antisthenes was een wijsgeer, te Athene
422 v. Chr. geb. Hij was een leerling v. d.
sophist Gorgias, en hield in d. beginne in zijn
vaderstad een school voor sophisten en redenaars, in welke hij zeer veel naam maakte.
Hij hoorde echter Socrates, en werd door diens
voordracht zoo geheel weggesleept, dat hij v.
dat oogenblik af besloot, diens leerling en
volgeling te zijn. Dagelijks het hij zich een
tocht v. veertig stadion, v. zijn huis tot a.
dat v. Socrates, welgevallen, om dien door hem
bewonderden leermeester te hooren. 't Door
dozen wijsgeer voorgedragen en aanbevolen
beginsel der zedeleer trok hem bijzonder aan.
Maar hij paste het toe met groote overdrijving. Hij stelde 't ware geluk en d. deugd
niet alleen, zooals zijn leermeester, in matigheid, onthouding en wijze zelfbeheersching,
maar in een volstrekte onafhankelijkheid v.
alle uitwendige, tot levensonderhoud en genot
noodzakelijke, dingen ; in d. versmading v. rijkdom, aanzien en waardigheden; in d. onthouding v. alle genot; in onverschilligheid en gevoelloosheid voor smart; in 't verachten der
wetenschappen, zoodat hij zelfs 't schrijven
voor onbetamelijk hield. Wat hem als wijsheid en deugd voorkwam, dat beoefende hij
op • overdreven wijze, zoodat hij daardoor d.
zucht om door 't zonderlinge in 't oog te loopen verried. Hij kleedde zich zoo armelijk dat
hij naar een bedelaar geleek, voedde zich met
d. geringste spijzen en in zijn woning ontbraken alle geriefelijkheden. Plato, die hem
zeer juist beoordeelde, zeide: „Antisthenes! ik
zie uw hoogmoed door d. scheuren v. uw mantel." Antisthenes werd d. stichter eener school,
die d. Cynische genoemd werd. Dozen naam
ontleende zij v. d. Cynosarges, een der drie
-gymnasign bij Athene, waar Antisthenes zijn
lessen gat Na zijn dood werd hij door Diogenes
v. Synope (Zie DIOGENES) opgevolgd, die zich
a. nog veel erger overdrijving schuldig maakte.
Ook over d. Metaphysica en d. Logica heeft
Antisthenes eigenaardige denkbeelden gehad;
maar daaromtrent bestaan slechts eenige
hoogst onzekere gissingen. Van d. Cynische
school is d. volstrekte tegenstelling d. school
v. Aristippus en die der Cyrenaici. Als d.
grondslag v. of liever als d. aanleiding tot 't
later zoo beroemd geworden Stoicismus is d.
Cynische school nog altijd hoogst merkwaardig. Men zie over d. Cynische school: Ritter,
,,Gesch. der Philos." II Th.
Antistrophe, Zie Strophe.
Antithesen (Tegenstellingen) zijn redekunstige figuren, waarbij men, door d. verbinding
v. tegenstrijdige voorstellingen, helderheid en
klaarheid a. d. denkbeelden tracht bij te zetten. Deze figuur heeft dikwijls een zeer goede
uitwerking; doch men moet er niet te dikwijls gebruik v. maken, omdat men anders
in 't gezochte valt. Lessing was zeer gelukkig in zulke Antithesen; hij zeide eens bij d.
beoordeeling v. een boek: „Dit boek bevat
veel goeds en veel nieuws; jammer is het,
dat 't goede niet nieuw, en 't nieuwe niet
-
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goed is." Bijzonder rijk a. tegenstellingen is 't
grafschrift op d. zeeheld Kortenaar: „De held
der Maas, verminkt aan oog en rechterhancl,
En echter 't oog van 't roer, de vuist van 't
vaderland, De groote Kortenaar, de schrik van
's vijands vloten, De ontsluiter van de Sont,
ligt in dit graf besloten.
Antitrinitariers
zijn tegenstanders v.
d. kerkleer der Drie0enheid. Theodotos, d.
Gnostieken en vooral Arius to AlexandriG
bestreden daze leer, maar hun gevoelen werd
door 't Concilie te Nicaea in 325 veroordeeld
en d. leer der Drie6enheid gehandhaafd. Toch
bleef 't Ariaansche begrip voortleven, en in
d. tijd der Hervorming traden d. antitrinitarie'rs met nieuwe kracht op. d. Beide Socini
en d. Spanjaard Serveto, die te Geneve verbrand werd, behoorden tot hen.
Antofagasta is sedert 1884 een territorium v. Chili, 16 millioen HA. groot met
ruim 22 000 bew., Westelijk v. 't Andes-geb.,
ten N. door d. riv. Loa en ten Z. door d.
24en graad Z. B. begrensd. Er zijn merkwaardig rijke zilver- en kopermijnen en sal.peterlagen. d. Hoofdstad, ook Antofagasta geheeten, heeft 8000 inw., ligt a. d. Chimbabaai en is d. stapelplaats dezer mijnschatten,
die jaarlijks ruim 500 schepen naar doze haven
lokken.
Antoine (JACQUES DENIS), in 1773 te Parijs
geb., was een der bouwmeesters, die d. wansmaak, welke v. d. 17e eeuw af in Frankrijk
heerschte, door voorbeeld of geschrift zochten
tegen to gaan, en d. regelen v. goeden smaak
en edelen stijl weder trachtten in to voeren.
Volgens d. begeerte zijns vaders leerde hij
zijn yak v. d. laagsten trap afi hij werd eerst
metselaar, doch nam zoo spoedig in bekwaamheid toe, dat hij weldra naam als bouwmeester
verkreeg. Zijn eerste groote werk, waarbij hij
d. bouwmeester Desmaison verving, was d.
onderneming om d. weinig in verband staande
gebouwen, die eerst 't Paleis, later 't Gerechtshof iheetten, tot een waardig geheel to vormen. Kort daarna word hem opgedragen een
portaal in d. binnenhof v. 't hospitaal la
Charite' to bouwen, waarop hij d. GriekschDorischen stijl toepaste, 't eerste werk, dat
in dien stijl te Parijs gebouwd werd. Zijn
grootsten roam verkreeg hij door 't bouwen
v. d. Munt te Parijs, een gebouw, dat pracht,
smaak en stijl a. doeltreffendheid en stevigheid paart. Te Madrid bouwde hij 't paleis
v. d. hertog v. Bervic, en to Bern d. schoone
Munt. Ook d. markgraaf v. Baden en d.
vorst v. Salm-Kijrburg maakten v. zijn talent gebruik. ANTOINE stierf in 1801; d. op
zijn reizen naar beroemde bouwwerken gemaakte teekeningen zijn door d. graveerkunst
verbreid.
Antoine de Bourbon, koning v. Navarre,
geb. in 1518, was in 't bezit v. dit koninkrijk
gekomen door zijn huwelijk met Jeanne d'Albret, eenige dochter en erfgenaam v. Hendrik II v. Navarre. ANTOINE nam op aansporing v. zijn broeder Lodewijk d. CondO deel
a. 't verbond der Bourbons met d. Hugenoten tegen d. Guises. Beide broeders werden
op een vergadering der Rijksstanden to Orleans gevangen genomen, maar na d. dood v.
Frans II (1560) verzoende Catharina d. Medic's
zich met d. Guises, hergaf d. broeders hun
vrijheid en erkende ANTOINE DE BOURBON als
stadhouder des Rijks. Deze heulde nu met
Frans d. Guise, d. connOtable de Montmorency
en d. maarschalk s. AndrO, zoodat hij in strijd
kwam tegen zijn eigen broeder en d. Hugenoten. Hij belegerde in 1562 Rouaan, maar
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kreeg er een wond, waaraan htj 17 Nov. 1662
stied.
Antommarchi (FRANcEsco), geneesheer v.
NAPOLEON op s. Helena, was eerst prosector
a. 't hospitaal s. Maria to Florence, toen hij
door kardinaal FISCH werd overgehaald, om
d. gewezen Keizer op s. Helena to verplegen.
Na d. dood v. Napoleon ging hij naar Parts,
waar hij 't bekende en veel gelezen work
„Les derniers moments de Napoleon" (Paris,
1825, 2 vol.) heeft uitgegeven. Bij d. Poolsche
omwenteling trok hij naar Warschau, waar
hij eenigen tijd als militair geneesheer diende.
Later reisde ii naar West-Indict, waar hij in
1838 op Cuba gestorven is.
Anton (mAac), Zie Baimondi.
Antonelli (GiAcomo), kardinaal en staatssecretaris v. paus Pius IX, werd 2 Apr. 1806
geb. to Sonnino in Italic. Hij verwierf 't voile
vertrouwen v. Pius IX on had daardoor een
overwegenden invloed, dien hij gebruikte om
vrijzinnige hervormingen in te voeren. Toen
hij echter op 15 Nov. 1847 in d. staatsconsulta
een reeks v. hervormingsvoorstellen ter tale!
bracht, werden daze verworpen, en raakte hij
bij d. staatkundige beroeringen v. 1848 een
pons buiten 't bewind. Nog in Mrt 1848 zond
hij 't Pauselijk leger v. 10 000 man naar d.
W. grens, om d. pogingen v. Piemont to ondersteunen ; maar d. capitulatie dozer troepen
to Vicenza (16 Juni 1848) was 't keerpunt
zijner staatkunde. Van nu aan ried hij d.
Paus tot samengaan met Oostenrljk en tot
reactionaire handelingen. Hij bewoog Pius IX
tot uitwljking naar Gaetaergezelde hem en
riep buitenl. hulp tegen Rome
R
in, die door d.
Franschen in Juli 1849 werd verleend. Hiermede had ANTONELLI d. volksgunst voor altijd
verbeurd, en nu ging het hard tegen hard.
Sluipmoorden en veroordeelingen eischten talrijke slachtoffers; in Mei 1861 waren er 9000
gevangenen, en 't getal der vluchtelingen en
ballingen werd op bijna 20 000 begroot. In 1855
werd er een moordaanslag op ANTONELLI gepleegd. ANTONELLI behield zijn invloed en
ambt tot op zijn dood, 6 Mei 1876. d. Kardinaal ANTONELLI was geen priester; hij was
gepromoveerd in d. rechtexi, eer hij in 1830
d. Rom. prelatuur opgenomen werd als
gouverneur v. OrviOto on Viterbo. In 1847
verhief Pius IX hem tot kardinaal en eerlang tot president der Consulto di Stato, en.
sedert 1848 was 14j staats-secretaris. ANTONELLI was meer een slim on bekwaam dan
een groot staatsman; beheerschte d. toestanden niet, maar boog er voor. Sedert 't
Concilie v. 1869 t. 1870 nem zijn invloed
Antonello di Messina, aldaar geb. in
't begin der 15e eeuw, was d. eerste Italiaan,
die in olieverf schilderde. Hij was een leerling v. Jan van Eyck en d. leermeester v.
Domenico Veneziano. In museum to Berlijn
zijn drie zijner zeldzame schilderstukken.
Antonianen heeten in Zwitserland d. volgelingen v. ANTON IINTERNIHREB, die op 5 Sept.
1759 to Schftpfheim blj Luzern geb. was en
zich in 1800 tot profeet opwierp. Hij verklaarde
't Nieuwe Testament op One wjjzo, en gof
geschriften nit, als: „Gerichts-buchlem"; „Bibelsprfiche", „Buch der Erfullung"; werd
meermalen in hechtenis genomen en overl.
29 Juni 1824; maar Ain sects bleef onder d.
leiding v. opvolgende profeten bestaan. d.
Leer is gevaarla en onzedelp, een grof cornmunisme, dat onder 't bereik der strafwet
valt. d. Antonianen erkennen slechts eon gebod : d. zinnelijke liefde, en eon verbod : 't eten
v. d. boom der kennis. Overheid, kerk, school,
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famiiie, persoonlljk sigendom noemen zij uitvindingen v. d. duivel.
Antonides van der Goes

(JOHANNES),

eigenlljk JAN ANTHONIUSZOON, Nederl. dichter,
werd 8 Mei 1647 te Goes geb. Zijn ouders, aanzienlijke doopsgezinde lieden, verhuisden naar
Amsterdam, waar zij hun veelbelovenden zoon
door d. bests leermeesters in d. oude talen lieten onderwijzen. Antonides wijdde zijn vroeg
ontluikend dichtvermogen eerst a. d. beoefening der Latljnsche meesterwerken, doch d.
roem v. Hooft en Vondel wekte hem op, on),
d. Nederl. dichtkunst to beoefenen. 't Eerste
treurspel waaraan hij zijn krachten beproefde,
heette „Trazil of overrompeld Sina", dat Vondel zoo behaagde, dat hij besloot tot aanmoediging v. d. jongen Dichter daarvan een regel
in zijn „Zunchin", waarin hij toevallig 't zelide
onderwerp behandelde, over to nemen. d. Lofspraak v. zulk een beroemd dichter was voor
Antonides een prikkel om voort to gaan. Eenige
dichtstukken, die v. hem 't licht zagen, yestigden weer en meer d. aandacht der kenners
op hem. Vooral vond zijn dichtstuk op d.
vrede tuss. Engeland en Holland, getiteld :
„Bellona aan band", dat in 1667 verscheen,
algemeene toejuiching ; 't behaagde zoo zeer
a. Vondel, wien 't door 's Dichters vader was
medegedeeld, dat h j betuigde daaronder wel
zijn naam te willen zetten. Hierdoor krachtig
aangemoedigd, ondernam Antonides d. bewerking v. een uitgebreid beschrijvend gedicht,
dat hij in 1671 onder d. titel v. „IJstroom", in
vier boeken, in 't licht zond, en dat een zeer
algemeene bewondering opwekte. Een der kundige en aanzienlijke mannen, wier gunst en
vriendschap Antonides zich daardoor verwierf,
was Diederik Buisero, een vermogend, gelettend en dichtlievend Zeeuw, die hem d. apothekers-winkel, waarin hij werkzaam was, deed
verlaten, on hem in stoat stelde zich a. d.
Utrechtsche hoogeschool in d. geneeskunde to
oefenen. Later werd hij door denzelfden beschermer met een voordeeligen post bij 't college der Admiraliteit to Rotterdam, waarin
Buisero zitting had, begiftigd. In 1678 huwde
Antonides met Suzanna, zuster v. d. predikant Petrus Bormans doch reeds in 1684 werd
hij door een hevige ziekte uit 't leven gerukt.
Na zijn dood werden vele voortbrengselen v.
zijn kunstvermogen door ztjn vader verzameld, en in e'en bundel uitgegeven, die sedert
meermalen herdrukt werd. d. Verzameling is
verrijkt met 't leven des Dichters, door D. v.
Hoogstraten, en een groot aantal lof- on lijkdichten, onder welke dat v. d. beroemden
P. Francius, 't fraaiste misschien der talrijke
lofdichten, waarmede d. werken v. vroegeren
tijd pronken uitmunt. In Antonides' dichtstukken schittert levendigheid v. verbeelding,
verhevenheid v. vernuft, rijkdom v. dichterlijke uitdrukking, welluidendheid en gepaste
verscheidenheid v. versmaat; doch men berispt daarin een overhelling tot valsch vernuft, een streven naar hoogdravendheid, dat
dikwerf in gezwollenheid ontaard t, en een al
to groot gebruik der mythologic). Voorts moet
tot lof v. Antonides vermeld worden, dat hij
d. genegenheid, die Vondel hem toedroeg, waardig beantwoordde, en gelijk daze hem als zijn
kweekeling en zoon boven anderen beminde,
141 ook hem wederkeerig als zijn vader in d.
kunst vereerde. Zoo verre was hij af van, door
d. uitbundige lofspraken, die htj v. alle kanten
ontving, opgeblazen zich met Vondel gelijk
to stollen, veelmin boven hem to verheffen,
dat 141 integendeel, volgens getuigenis v. Hoogstraten, meermalen tot dozen zeide: „Glj leest
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te veel, glj zult u bedriegen : lees Vondel
aileen, wilt gij wel doen. weet half, waar
het mij schort." d. Gedichten v. Antonides van
der Goes zijn met aanteekeningen v. Bilderdijk uitgegeven in 3 dln te Leiden, 1827.
Antonides (HENRICUS) Nerdenu_ N eigenaarden,
lijk ANTHONIESZ. VAN DER LINDEN, uit aarden,
was een der eerste hoogleeraren te Franeker.
RU wijdde 29 Juli 1585 d. academie plechtig
in. Hij stierf 20 Mrt 1614 in d. ouderdom v. 69
jaar. Zijn kleinzoon, JOH. ANTONIDES VAN DER
LINDEN, professor in d. geneesk. te Franeker,
vervaardigde op hem eeu epitaphium, dat men
o. a. vindt bij Vriemoet. „Athen. Frisiae". Van
zijn geschriften is zijn „Systema Theologicum"
zeldzaam en merkwaardig.
Antonina was d. gemalin v. d. Byzantijnschen veldheer Belisarius; zij was v. geringe afkomst, d. dochter v. een wagenmenner, maar won d. gunst v. keizerin Theodora,
door wier invloed Belisarius opperbevelhebber
werd. Zij was schoon, slim en ijverig in hare
pogingen om haar echtgenoot te verheffen
en staande te houden, maar verbitterde zijn
leven en was ook oorzaak v. zijn val door
haar lichtzinnigheid en losbandigheid. In 564
deelde zij in zijn ongenade en val.
Antoninus Pius (TITUS AURELIUS FULVUS),
geb. 86 n. Chr., werd door keizer Hadrianus

tot zoon aangenomen en als diens goede geest
beschouwd, omdat hij grooten invloed op diens
wispelturig karakter had. Ztjn huwelijk met
diens dochter Faustina was niet zeer gelukkig; d. eerbiedige hulde, die hij a. d. nagedachtenis v. zijn schoonvader bewees, bezorgde hem d. eertitel v. Pius (vrome). Hij
volgde Hadrianus, 138 n. Chr., in d. regeering
beminde d. vrede, poogde zijn onderdanen
gelukkig te maken, en was een hoogschatter
der geleerdheid. Onder zijn regeering genoot
't Rijk rust en welvaart, en zijn naam is, als
die v, een goad vorst, bij d. nakomelingschap
in zegening. Hij stierf 161 n. Chr. Marcus Aurelius, die hem opvolgde, en d. senaat vereeuwigden zijn gedachtenis door een gedenkteeken,
dat nog heden, onder d. naam v. Antoninische
zuil d. Piazza Colonna to Rome versiert. Zie
over zijn opvolger 't art. Marcus Aurelius. .
Antoninus (Pest van) noemt men een verderfelijke ziekte, die ten tijde v. Marcus Aurelius Antoninus on Commodus (165-180 n. Chr.)
geheerscht heeft. Zij kwam uit 't Oosten en
drong tot in Galli6 door. Naar alle waarschijnltjkheid had zij veal overeenkomst met die,
welke door Thucydides beschreven is. In daze
heeft men later d. kinderziekte meenen terug to
vinden. Er bestaat een afzonderlijk werkje over
daze pest v. AntoninuS v. J. F. C. Hecker De
peste Antoniana, commentatio" (Berol., 18l'5).
Antonio, die aanspraak maakte op d. kroon
v. Portugal, was d. onwettige zoon v. Lodewijk
v. Beja, broader v. koning Joao III. Hij werd in
1531 geb., studeerde to Coimbra, trad in d.
geestelijken stand, werd prior v. Crato, maar
door kon. Sebastiaan tot connOtable des Rijks
verheven. Hij vergezelde dozen Koning bij
diens gewaagde onderneming tegen Marokko,
en werd bij d. vreeselijke nederlaag to Alcasar (4 Aug. 1578) gevangen genomen. Hij
ontsnapte naar Portugal, waar men Sebastiaan dood waande en diens oom Hendrik
als koning gehuldigd had. HO maakte aanspraak op d. troon, werd verbannen, maar
deed zich na Hendnks dood (31 Jan. 1580) to
Lissabon tot koning uitroepen. Nu zond Filips II d. Hertog v. Alva met een lager tegen
hem; zijn ongeoefend lager v. 10 000 man verznocht niets tegen d. bekwaamsten veldheer
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en d. baste troepen v. dien tijd, en 't werd op
22 Sept. 1580 geheel verstrooid. Sedert zwierl
ANTONIO als een vogelvrije balling rond, waande
nog eenige avontuurlijke aanslagen, en stierf
to Parijs in 1595.
Antoniszoon (commis) was een schilder
die, volgens Brijan, omstr. 1500 to Amsterdam
geb., met veel talent stadsgezichten vervaardigd e. Op d. thesaurie-ordinaris aldaar zag
men vroeger v. hem een naar d. natuur geschilderde afbeelding v. Amsterdam, zoo als
't zich vertoonde in d. eerste bemuring, die
in 1482 begonnen werd. In 1531 was hij stichter
v. d. voetboogs-doelen en in 1574 raad der stad.
In 1544 heeft hij d. stad Amsterdam met hare
kerken, kloosters en andere gestichten in 12
houtsneeplaten voorgesteld en a. keizer Karel.
V opgedragen; welke platen schoon on zeldzaam zijn en d. initialen C. de C. voeren. In
d. verzam. v. G. Lamberts to Amsterdam was
er een fraai exemplaar van. Men meant dat
d. met C A T gemerkte platen ook door hem
vervaardigd zijn.
Antonius (31ARcus) word gedurende d. burgeroorlogen, 83 v. Chr., geb. Hij verloor
vroeg zijn wader, en gaf zich toen a. een
buitensporig leven over, zoodat hij zijn vaderlijk erfdeel doorbracht. Hij ging naar Griekenland, waar d. proconsul Gabinius hera tot
bevelhebber zijner ruiterij aanstelde, vervolgens naar Gallia bij Caesar, a. wien hij door
zijn moeder vermaagschapt was, en keerde
later naar Rome terug, om zich d. weg tot
eerambten to banen. Hij muntte in versch.
veldtochten uit, en wilt d. genegenheid der
soldaten to verwerven. In 't jaar 44 v. Chr.
bekleedde hij met Caesar d. post v. consul; en
na d. moord, in dat jaar op d. Imperator gepleegd, bracht hij 't yolk door een schitterende redevoering, die 14 in 't Forum hield,
zoo in vervoering, dat 't d. huizen der saamgez worenen in brand stak. Nu dong hij zelf
naar d. hoogste macht. d. Patriotten, a. wier
hoofd Cicero stond, verzetten zich, door Octavianus, neef en engenaam v. Caesar, naderhand onder d. naam v. Augustus bekend, tegenover hem to stollen. Antonius trachtte Macedoni6 en Syri6 a. Brutus en Cassius to
ontrukken, en toen hem dit niet gelukte,
Ga111.6 to bemachtigen, on Decimus Brutus in
Mutina to belegeren. Door daze belegering,
hoewel die vergeefsch was, verwierf zich
Antonius hoog aanzien. Hij toog naar d.
Alpen, en werd door Lepidus ontvangen;
want Octavianus doorgrondde 't plan v. d.
senaat, om d. beide mededingers elkander to
doen verzwakken, on begon met ANTONIUS
to onderhandelen, en hieruit werd 't tweede
triumvirat, 't driemanschap v. Antonius, Octavianus on Lepidus, geboren. Daze drie mannen, die overeenkwamen om alle provinciiln
des Rtjks vijf jaar lang onder elkander to
verdeelen, brachten maar dan 300 raadsheeren
en 200 ridders om 't leven, waaronder zich
ook Cicero beyond. Daarop ging 't weder op
Brutus en Cassius los, die* door Octavianus en
Antonius bij Philippi geslagen warden. Antonius trok hierop naar Azig, waar d.
luisterrijkste hofhouding hield, die men immer zag. Hij verwarde in d. strikken v. Cleopatra, koningin v. Egypte, die hem v. d. eene
buitensporigheid tot d. andere voerde. Hij
geraakte in twist met Octavianus, on list zich
v. diens zuster Octavia, met wie hij gehuwd
was, scheiden, waarop Rome a. d. Koningin
v. Egypte d. oorlog verklaarde. d. Zeeslag bij
Actium (31 v. Chr.) maakte a. daze verwikkelingen een einde en bezorgde a. Octavianus
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d. heerschappij. der wereld. Antonius, naar
Egypte gevlucht, en door zijn leger en d.
Egyptische vloot verlaten, stortte zich in zijn
zwaard.
Antonius (s.), ook ANTONIUS V. THERE genoemd, werd omstr. 251 n. Chr. to Coma in Opper-Egypte geb. Na zijn geheele vermogen a. d.
armen gegeven to hebben, ging hij als kluizenaar in d. woestijn wonen. Vele heremieten
bouwden daarop hunne hutten bij d. zijne, zoodat men hem voor d. insteller v. d. coenobitische leefwijze houden mag. Evenwel heeft hij
nooit kloosterlijke regelen voorgeschreven, zooals d. Maronieten, Abessini6rs en Armeniers
meenen. In 311 trotseerde hij to Alexandrig bij d.
toenmalige Christenvervolging d. marteldood;
hij moedigde d. geloovigen aan, vertroostte
d. vervolgden, maar bleef zelf ongedeerd, en
keerde naar d. woestijn terug. Later het hij
't bestuur v. zijn kluizenaars-vereeniging a.
zijn leerling Pacomius over en trok hij met twee
zijner vrienden naar nog minder bewoonde
streken, waar hij in 356 stied. Hij had vrijwillig d. voorrechten der beschaving verzaakt, bezat voortreffelijke gaven v. verstand
en hart, en toonde veel geloof en volharding.
Athanasius heeft v. hem vele wonderen en
strijden tegen d. duivel to bock gesteld ; onmiskenbaar bezat Antonius een verhitte verbeelding on sombere ascetische gevoelens.
Hoogstwaarschijnlijk zijn d. zeven brieven en
andere geschriften, die op zijn naam uitgaan,
niet v. hem.
Antonius van Padua (s.) geb. 15 Aug.
1195 to Lissabon, was eerst Augustijner monnik, daarna leerling v. s. Franciscus v. Assisi
en derhalve een ijverig voorstander v. d. Franciscaner-orde. Nadat hij op een bekeeringsreis
naar Afrika naar d. kusten v. Itali6 afgedreven was, predikte hij met grooten bijval
te Montpellier, Toulouse, Bologna on Padua,
waar hij 13 Juni 1231 stied. Zijn praalgraf aldaar is een meesterstuk v. beeldhouwkunst.
Antonius Musa, geneesheer v. keizer
Augustus, had dozen Keizer door een behandeling met koud water genezen, waardoor dit
middel destijds in Rome een algemeene vermaardheid tegen alle ziekten kreeg, evenals
d. hydrotherapie in d. 19e eeuw. Horatius Terhaalt in zijn brieven (I: 15, 3 - 5) hoe ook hij,
op raad v. dezen geneesheer, d. koude baden gebrulkte. Antonius Musa kreeg eon standbeeld to Rome, en werd onder d. ridders beschreven. Op zijn naam gaat een book „De herba
vetonica," dat echter waarschlinliA veel later
geschreven is. Zie over hem : J. C. G. Ackermann, „De Antonio Musa et libris, qui illi
adscribuntur" (Altorf, 1786).
Antonius (JoHmarzs), naar Kampen, zijn
geboorteplaats Campensis genoemd, heeft in
d. eerste helft der 16e eeuw geleefd en is d.
schrijver v. eon geneesk. werk: Directorium
summae summarum medicinae", dat in d.
meeste uitgaven v. Phil. Ullstadii „Coelum
Philosophorum" opgenomen is.
Antoniusvuur werd een ziekte genoemd,
die in d. elfde eeuw, vooral in Frankrijk woedde,
en 't verdorren der ledematen on een snellen
dood ten gevolge had. Men meent, dat deze
ziekte eon soort v. typhus of anders een hevige besmettelijke ontstelring geweest is. d.
Naam is ontstaan uit 't volksgeloof, dat 't
aanroepen v. s. Antonius d. aangetasten kon
redden.
Antozon, Zie ozon.
Antraigues

(EILAN17EL LOUIS HENRI DELAU

geb. in 1765 to Vivarais in 't dep. Ardeche, had belangrijk aandeel in 't uitbarsten
NAY D')
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der Fransche revolutie, door zijn geschrift:

Memoires sur les Etats-ge'ne'raux, leers droits
et la maniere de les convoquer. Als afgevaar-

digde ter Algemeene Vergadering in 1789 ondersteunde hij echter d. rechten v. d. erfelijken
hij verzette zich tegen d. vereeniging
der drie standen en verdedigde 't koninklijk
veto als bolwerk der monarchic. Met deze beginselen geraakte hij in gevaar; hij verschafte
zich een staatkundige zending naar Weenen
on s. Petersburg, maar behartigde daar d.
belangen der Bourbons, zoodat Napoleon in
1798 een poging deed om hem in handen to
krijgen. d' Antraigues ontsnapte door d. tegenw. v. geest zijner echtgenoote, d. beroemde
zangeres s. HUBERT' en beantwoordde dezen
aanval met een vinnig schimpschrift tegen
Napoleon: „Fragment du dixhuitieme livre
de Polybe, trouvO sur le mont Athos". Over
't algemeen diende d'Antraigues tegen zijn
vaderland. Hij werd in 1812 nabij London met
zijn gemalin vermoord gevonden door een
knecht, die daarna zich zelf doorschoten had_
Antrim is d. naam v. een graafschap en
v. een stad in d. Iersche prow. Ulster. 't Graafschap beslaat 56 vk. geogr. mij1 of 745 177 acres,
waarvan nog 176 335 onbebouwd zijn. Aan d.
Westpunt ligt een kleine groep °Hamden, d..
Skerries on eenige mijlen Oostelijker een ontzettende massa basalt-zuilen: the Giants Causeway (zie dit art.) d. Meestal arme inw., wier
aantal 380 000 bedraagt, leven v. d. landbouw,
d. visscherij en 't spinnen en woven v. linneil
en katoen. d. Voortbrengselen zijn: aardappelen, haver, gerst, vlas en tarwe. d. Grootste
stad is Belfast (zie dat art.); d. oude hoofdst.
Antrim ligt a. 't meer Lough-Neagh, 't grootste in Ierland, was vroeger een aanzienlijke
plaats, die vele privilegien bezat, on heeft
nu 2000 meest Protest. inw.
Antrum highmori of boezem v. Highmore heat d. holte in 't bovenkaakbeen, waarim
d. wortels der kiezen zijn vastgehecht; d_
naam komt v. Nathanael Highmore, een Engelsch geneesh. en hoogl. to Oxfort in d. 16e
eeuw, wiens schriften in „Lindenius renova-tus", p. 827 worden opgegeven.
Antuco is een werkzame vulkaan in d..
Andes v. Chili, bijna 3000 M. hoog, 't grootste
deel is met altijddurende sneeuw bedekt,
maar d. krater is beneden d. gletschers.
Antwerpen' was vroeger een markgraaf-schap des H. Roomschen rijks en is than&
een provincie v. 't koninkrjjk Belgic, grenst
t. N. a. Nederland, t. Z. a. Z.-Brabant, t. 0. a.
Limburg, t. W. a. d. Schelde on Oost-Vlaanderen, on heeft op 51 1/, vk. geogr. mijl 640 00(1
bow. d. Grond is er in 't W. en Z. zeer good
men vindt daar bijna alles, wat ook Brabant
voortbrengt, doch a. d. N. en 0. grens, 't zoogen. Kempenland, is veel nand on heide. Vlas,
haver, baste tarwe, uitmuntende weigronden,.
on zeer goad vee verrijken dit gewest. 't Wordt
doorsneden v. d. Groote on Kleine Nethe, die
op d. hooge Loemelsche heide, op d. Limburgsche grans, ontspringen, zich bid Lier
vereenigen en in d. Rupel vallen, die uit
Z. Brabant komt, on bij Rupelmonde in d.
Schelde valt.
.Antwerpen (d. Stad) is d. hoofdplaatsder provincie v. dien naam, on heeft met d.
voorsteden ruim 250 000 inw. Zip ligt 18 uur
v. d. zee, a. d. Schelde, die hier zeer diep en
breed is, on haar tot d. zeehandel bij uitstek
geschikt maakt. In d. 16e eeuw was zij door
hare uitmuntende haven, die d. grootste schepen kan bergen, d. eerste koopstad v. Europa;
zij had toen 200 000 inwoners, waaronder 300,
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schilders, en 124 goudsmeden. Meestal lagen
er 2500 geladen schepen tegelijk voor d. stad,
ztj zette jaarlijks 600 millioen om, en betaalde
2 millioen a. belastingen op koopwaren. d.
Spaansche tirannie d. plundering in 1576,
't langdurig beleg in
i 1585 en bovenal 't sluiten der Schelde, bij d. Munsterschen vrede in
1648, door d. zeven Provincial bedongen, zoodat alle zeeschepen eerst in Holland moesten
lastbreken, en vandaar d. lading op kleine
schepen naar Antwerpen overbrengen, brachten d. handel en d. bevolking in verval. In
1785 beproefde keizer Jozel II wel d. Schelde
to openen, doch won daarbij alleen, dat d.
scheepvaart op d. rivier een weinig verder
word uitgebreid. Toen echter d. Franschen op
20 Nov. 1792, ten gevolge der overwinning bij
Gemappe, d. citadel v. Antwerpen veroverden,
openden zij d. Schelde, die 145 jaar was gesloten; zij zeilden met een smaldeel v. 5
vaartuigen die rivier op naar Antwerpen,
waartoe d. stad bij 't verdrag tuss. Frankrijk
en Holland op 11 Mei 1795 't recht verkreeg.
Napoleon verhief Antwerpen tot een oorlogshaven, liet er dokken, werven en tuighuizen
aanleggen: „een pistool op d. borst v. Engeland" naar ztjn bedoeling. Na onder kon.
Willem I gedurende 16 jaar d. vrije vaart en
d. vrede genoten to hebben, zoodat d. oude
welvaart weer ontlook, veroorzaakte d. scheiding tuss. Noord- on Zuid-Nederland een vernieuwde sluiting der Schelde. Door afkoop v.
d. Schelde-tol in 1851, door 't of broken der
Citadel in 1869 en d. verruiming v. d. vestinggordel om d. stad heeft zij sedert haar ouden
luister herwonnen, zoodat er nu jaarlijks 1000
zeil- en 3000 stoomschepen in- on uitloopen,
die in 6 droogdokken kunnen repareeren. Zij
is 't middelpunt v. eon spoorwegnet en 't uitgangspunt v. stoomvaartlijnen n. alle oorden
der wereld.
Antwerpen is over 't algemeen wel gebouwd.
d. Huizen zijn schoon, en d. straten breed.
Onder d. menigvuldige openbare gebouwen,
meestal in Gothischen Stijl, behoort d. prachtige
Dom of Onze-lieve-vrouwe-kerk, met een iraaien
toren, die 155 M. hoog is, on een uitmuntend
klokkenspel v. 99 klokken bevat. Deze kerk,
waaraan 84 jaar gebouwd is, is 160 M. lang
en bijna half zoo breed. Zij heeft 230 booggewelven, door 125 zuilen ondersteund, en prijkt
met schilderstukken v. Rubens. Voorts verdient d. kerk der Dominicanen, met schoone
marmeren altaren, die der Jezuieten, d. s. Jakobs-kerk, met 't praalgraf v. Rubens, 't
stadhuis, van hardsteen met marmeren kolommen, en d. beurs, naar welker model d.
voormalige v. Amsterdam en v. Londen gebouwd waren, een bijzondere opmerking. d.
Beurs werd, ten tijde v. Antwerpens grootsten
bloei, in 1531, gesticht, en was then d. prachtigste en meestbezochte in Europa. ZU is 60
M. lang, 46 M. breed, en rust op 43 pilaren v.
blauwachtigen steen; heeft 2 torens, 4 ingangen en vele gewelven, die tot pakhuizen dienen; 't bovendeel v. dit gebouw is d. Academie
der beeldende kunsten. Antwerpen is altijd
bekend geweest door d. beoefening der kunsten, maar bijzonder v. d. schilderkunst. 't Gilde
v. s. Lucas in deze stad was een v. d. vroegste
genootschappen v. dien aard en waarschijnlijk 't meest beroemde. 't Werd in 1454 onder
Flips d. Goede gesticht en was d. oorsprong
der Vlaamsche schilderschool. 't Tegenwoordige Museum of d. Academie v. schilderkunst
bevat heerljjke voortbrengselen v. d. meesters dier school, waaronder uitmunten 14
stukken v. Rubens en 6 v. Van Dijk.
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Onder d. nieuwere bouw- en kunstwerken
v. Antwerpen behooren, behalve d. reusach,
tige havenwerken en landhoofden, 't Nieuwe=
museum; d. Vlaamsche schouwburg; 't gerechtshof, en schoone standbeelden v. Rubens
op d. Place Verte, Van Dijk voor 't Museum,
Van Bree, Leopold 1, Teniers, Leys, Van Rijswyck en Quintin Matsys. Hoogst merkwaardig is 't museum Plantyn-Moretus op d. Zaterdagmarkt, waar heerlijke proeven v. oude
druk- en graveerkunst en kostbare miniaturen, handschriften, oudheden on kunstschatten
bijeen zijn. Voor 't Raadhuis is een kolossaal
monument: „d. Reus v. Antwerpen neergeveld" geplaatst. Behalve door belegeringen en
plundering heeft Antwerpen drie maal door
hevige buskruit-ontploffingen geleden: gedurondo 't beleg v. Parma in 1585 door d. brandschepen v. Gianibelli; op 5 Febr. 1831 door 't
opvliegen der kanonneerboot v. Van Speyk, on
op 6 Sept. 1889 door 't ontbranden v. een
werkplaats, waar in oude patronen 250 000 KG.
buskruit was, gepaard met 't ontvlammen v.
een groot petroleum-reservoir, zoodat o. a. 't
geheele dorp Austruweel vernield word. d. Nu
verdwenen Citadel 't kasteel v. Antwerpen,
was een regelmatige vijfhoek, onder keizer
Karel V gebouwd en door Alva versterkt on
vergroot. In 1577 werden door d. burgers d.
bastions, die naar d. stad gekeerd waren, gesloopt, en 't in d. citadel opgericht standbeeld v. Alva vernield. In 1747 word 't door
d. Franschen onder d. Maarschalk v. Saksen,
in 1792 door Labourdonnaye en in 1794 door
Pichegru genomen. In Oct. 1830 trok d. generaal Chasse zich in 't kasteel terug en borabardeerde v. daar d. 27sten d. stad. Twee jaar
later kwam een Fransch leger v. 50 000 man
onder d. maarschalk Gerard om d. overgaaf
der citadel a. Belgie to doen geschieden. In
d. nacht tuss. 29 en 30 Nov. werden d. loopgraven geopend. Op dien kleinen omtrek, door
bijna 5000 man bezet, vielen gedurende 19 dagen 43 000 kogels on 20 000 bommen en granaten. Eerst op 23 Dec. capituleerde Chasse,
toen d. citadel niets dan een puinhoop was..
d. Tegenw. vestingwerken vormen een verdedigingslinie, die d. stad met een wijden_
cirkel omsluit, on hebben ten doel, om bij een
overmachtigen buitenl. aanval daarbinnen alle
strijdkrachten terug to trekken, en alzoo tot
algemeen land-reduit to dienen.
Antwerpen heeft een menigte beroemde,
mannen, in ondersch. vakken opgeleverd. d.
Schilders P. P. Rubens, A. Van Dijk en D.
Teniers, d. aardrijksk. A. Ortelius en Mercator, d. drukkers Plantijn en Moretus, d. geschieclk. E. Van Meteren, d. oudheidk. J. Gruterus werden er geboren.
Antyllus was een Grieksch geneesheer,
die vooral als chirurgijn grooto verdiensten
gehad heeft. HU leefde op 't eind der 3e of in
't begin der 4e eeuw. Zijn werven zijn verlo-ren; stukken daaruit vindt men bij Oribasiusen Aetius. Deze zijn bij elk. gevoegd on uitgeg. in d. „dissert. maug." v. Panagiota Nicolaides (HaIa
e, 1799). Men houdt Sprengel voor d. schrtjver v. dit boekje. Antyllus heeft 't eerst
d. staar gelicht en slagadergezwellen doorextirpate geopereerd, welke methode nog
naar hem genoemd wordt.
Anubis was een Egyptische godheid, zoon
v. Osiris en Nephtys, en wordt bij d. Grieken
dikwijls Hermes of ook wel Hermonubis ge-noemd. HU wordt in hieroglyphen en op
Egyptische oudheden voorgesteld met d. kop
v. een jakhals, en draagt somtijds - een dub-bele kroon. Hem werden witte en gele hanen

ANU.
geotferd ; men geloofde dat hij d. schimmen
der afgestorvenen naar d. Amenthes, d. i. d.
onderwereld, voerde.
Anurie is gemis v. urine-loozing. Daze ernstige ziekte ontstaat door een gebrekkigen
toestand der nieren, zoodat d. urine niet wordt
afgescheiden, of door ontsteking, verstopping,
kramp of verlamming v. d. blaas. d. Behandeling wijzigt zich natuurlijk naar daze oorzaken.

A.nville

(JEAN BA.PTISTE BOTJRGUIGNON D'),

een beroemd aardrijksk, was to Parijs 11 Juh
1697 geb. Hij trad in d. nieuwere en in d.
oude aardrijksk. op als schrijver en vervaardiger v. landkaarten; bij iedere kaart gaf hij
een verklaring uit. Zijn hoofdverdienste in d.
oude aardrijkskunde was, dat htj zich v. d.
nieuwe als een fakkel bediende, om licht
over d. oude to verspreiden, en dat hij beide
gestadig met elkander vergeleek. Hij stierf
28 Jan. 1782. Onder d. 211 kaarten, die hij in
't geheel uitgaf, verdienen bijzondere vermelding d. Atlas general" (Parijs 1780, 46 kaarten in 66 bladen) en d. „ Atlas antiquus Danvillianus" (12 bladen), waarbij als tekst d.
Geographie ancienne abrogee" (3 dln, Parijs
1768) behoort. Even nauwkeurig en juist naarmate v. d. hulpmiddelen v. dien tijd, zijn
zijn kaarten v. Galli8, Italic en Griekenland
in d. Iniddelecuwen. Buitendien schreef hij
nog : „Etats formes en Europe apres la chute
de l'empire Romain en Occident" (Parijs, 1771)
en „Trait& des mesures itineraires anciennes
et modernes (Paris, 1769).
Anytus was d. Atheensche rhetor, die
met Melitus en Lycon d. wijsgeer Socrates
v. ongodsdienstigheid beschuldigde, en zijn
doodvonnis verkreeg. Later is hij zeif met
zijn medeplichtigen veroordeeld en ter dood
gebracht.
Anzengriiber (LuDwro), een vruchtbaar
tooneelschrtjver, werd to Weenen, 27 Nov. 1839,
geb. Van zijn talrijke drama's en blijspelen
vonden d. meesten bijval: „Der Pfarrer von
Kirchfeld (1870); „Der Kreuzelschreiber" (1872);
„Der Gewisseswurm" (1874); „Hand and Herz"
(1875); „Alto Wiener" (1879); „Heimgfunden"
(1887); L. roman „Der Schandfieck" (1876) en
„Kalendergeschichten" (1882) en „Der Stemsteinhof, ern Dorfgeschichte" (2 dln, 1885). Anzengrilber overleed op 10 Dec. 1889.
Aoristus. Door d. tijdvormen v. een werkwoord worden niet alleen d. absolute tijdsverhoudingen: 't verledene, 't tegenwoordige
en d. toekomst, aangeduid, of d. relatieve
tijdsverhouding v. eenige working tot een
andere, maar bovendien onderscheidt d. taalvorm 't eindigen v. een working, haar duur
en haar herhaling. Zelden hebben d. talon
bepaalde vormen voor al daze zachte schakeeringen. Ten opzichte v. d. vormen v. d.
verleden tijd heeft d. Grieksche taal een imperfectum, perfectum, plusquamperfectum on
aoristus primus on secundus. d. Aoristus (d.
onbepaalde, niet door grenzen nader beperkte
verleden tijd) stelt d. working voor, bloot als
plaats gehad hebbende, doch zonder aanduiding v. duur of herhaling, en is daarom d.
eigenlijke vorm voor d. kroniekgeschiedenis.
Onderscheid tuss. beide aoristen is slechts
een verschil v._ vorm.
Aorta (Arteria) is d. groote slagader, d.
statn der slagaderen, die uit d. linkerhartkarner ontspringt. d. Aorta heeft bij d. aanyang drie halvemaanvormige klapvliezen, die
't terugvloeien v. 't blood n. 't hart beletten.
Men onderscheidt d. klimmende on dalende
aorta, waartuss. d. arcus aortae (slagaderboog)
is. d. Dalende aorta vertakt zich in d. borst-
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aorta en d. buik-aorta en gaat over in d.
beide heupslagaderen; d. slagaderen v. 't hoofd
en v. d. armen ontspringen uit d. arcus aortae.
Ziekten v. d. aorta, als verwijding of vernauwing (vooral v. d. slagaderboog) verkalking of ontsteking zijn niet zeldzaam en
steeds gevaarlijk.
Aosta was een hertogdom in 't voormalig
koninkrijk Sardini6, grenzende t. W. a. Savoye en t. N. a. 't Zwitsersche kanton Walliserland. Aosta bestaat uit 7 Alpendalen ter
grootte v. 59 vk. geogr. mill, die door d. vlijt
der ingezetenen, wier getal 85 000 bedraagt,
goeden wijn en vruchten voortbrengen en
uitnemende weiden hebben. d. Bergen leveren
ijzer en koper op. tilt Aosta gaan veel ketellappers en schoorsteenvegers buitenslands hun
brood verdienen. d. Stad Aosta heat oorspronkelijk Augusta Praetoria en heeft 8000 inw.
Aosta (Hertog v.) Zie Amadeus.
Aotus heat een plantengesl. uit d. fam.
der vlinderbloemigen, op Nieuw-Holland inheemsch, maar bij ons als sierplanten gekweekt, 's zomers buiten en 's winters in d.
gematigde km. Wij kennen A. villosa, met
een stengel v. een Meter hoog, en trossen
gabs vlinderbloemen en A. virgata, Dec (Puttenaea virgata, Sieb.) met schoone goudgele,
tot aren vereenigde, bloemen.
A. P. is d. verkorting v. d. woorden: Amsterdamsch Peil, d. i. d. hoogte v. 't denkbeeldige horizontale vlak, gaande door 't nulpunt v. d. Amsterdamsche stads-peilschaal, dat
door 't geheele Rijk als nulpunt v. alle rijks
tiendeelige peilschalen is aangenomen, en ook
in een groot deal der Pruisische Rijnprovincie
gebruikt wordt. 't Amsterdamsche Pell heeft
tot vergelijkingsvlak gediend v. al d. waterpassingen der rivieren en wateren in Holland,
welke door generaal Kraijenhoff zijn gedaan,
en in zijn. „Verzameling v. Hydrographische
on Topographische waarnemingen in Holland",
in 1813 uitgeg. d. Daarbij opgenomen peilschalen en gestelde of gekozen verkenmerken zijn
alle herleid tot dit denkbeeldige horizontale
vlak, dat stadspeil genoemd wordt. Wagenaar
maakt er, in zijn
der stad Amdeaf 10 book, p. 61, gewag van,
sterdam" Me deel,
en geeft d. stand op 9 voet 5 duim Amster.
damsche maat aan, d. i. 2,676 M. beneden d.
groef in d. dijkpeilsteenen, die in d. muur
v. d. Kolkswaterkeering, on dien onder d.
Nieuwe brug en elders, zijn ingemetseld. Op
22 Dec. 1812 werd door gen. Kraijenhoff, met
een daartoe benoemde commissie, d. stand v.
dit stadspeil, met betrekking tot d. groef in
d. steen a. d. Kolkswaterkeering onderzocht
on bij uitstek nauwkeurig bevonden. Tot betere verzekering v. dit vaste punt zijn er
toen 4 steenen ingemetseld, d. eerste in d.
muur v. d. Westeltjken koker der groote Amstelsluis nevens d. peilschaal; d. tweede in
't Oostelijke contrefort v. 't achterfront der
Beurs; d. derde in d. Schreierstoren; en d.
vierde in d. hoofdmuur v. d. Kolkswaterkeering, beneden d. Dijkspeilsteen. Op elk dozer
vier steenen werd •'t AP door een ingehakte
groef aangewezen. 't Amsterd. stadspeil behoort vooral ondersch. to worden v. 't Amsterd. lijdelijke pail of boezempeil v. Amstelland, dat 0,13 tot 0,16 IL lager is dan 't stadspeil, on aldus heet, omdat d. bodems der
kelders in d. stad bij hoogere opmaling v. d.
boezem door 't water hinder Wen. 't Volgens
nauwkeurige waarnemingen gevondene verschil in d. stand v. versch. peilmerken, waar
't A. P. op gesteld was, met 't ware Amsterdamsche stadspeil, vmdt men in d. ge-
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noemde Ilydrographische waarnemingen v.
gen. Kraijenho ff.
Apachen (d.) zijn N.-Amerikaansche Indianen, die Oostwaarts v. d. rivier Colorado op
d. grenzen v. Nieuw-Mexico wonen. Sommigen
doen iets a. landbouw en veeteelt, d, meesten
zijn zwervend en woest. Hun aantal, vroeger
zeer groot, is niet veel meer dan 7000.
Apagoge is een bewijs v. een stelling,
waarbij men 't tegengestelde ervan voor een
oogenblik aanneemt, daarvan d. onbestaanbaarheid aantoont, en daaruit besluit tot d.
waarheid der genoemde stelling : een bewijs
dus uit 't ongerijmde v. 't tegendeel.
Apalachen, Zie Alleghany.
Apamea is d. naam v. versch. Oostersche
steden. Apamea a. d. Orontes was een schoone
stad in Syri8, door Seleucus Nicator ter eere
v. zijn gemalin APAMA ZOO genoemd. Apamea a. d. Maeander was een handelsstad in
Phrygio.
Apanage (bebrooding) is 't geld of d. landen en inkomsten, die vorsten en - andere personen v. aanzien, waar 't recht v. eerstgeboorte
wordt erkend, hun jongeren broeders of eigen
neven moeten geven. In d. tijden v. 't leenstelsel zqn hevige familie-oorlogen over 't
niet of met ruim genoeg toekennen v. zulk
een apanage ontstaan.
Apathie is ongenoegzame opwekbaarheid
door, of zelfs onvatbaarheid voor indrukken,
aandoeningen of hartstochten, zoodat traagheid v. handelen volgt. Soms is zij voorbijgaande en v. korten duur. Iemand kan tijdelijk
minder opwekbaarheid hebben voor indrukken,
die d. zintuigen ontvangen. Dikwijls is zu
aanhoudend, en een gevolg v. d. gesteldheid
des lichaams. In d. wijsbegeerte heeft dit
woord een meer bepaalde beteekenis. Volgens
d. leer der Stoicijnen beteekent 't d. afwezigheld v. driften en hartstochten ten gevolge
v. d. kracht der rode : een vrijwillige gevoelloosheid, die verre v. d. werkzaamheid des
geestes te verzwakken of te belemmeren, deze
veeleer opwekt. Zij werd door hen als d. gezondheid der ziel beschouwd en hartstochteIijkheid voor een ziekelijke gesteldheid gehouden. d. Ware wijze onderscheidde zich
en bereikte zijn bestemming door een volkomen apathie. Ook latere wijsgeeren hebben
41. apathie zoo beschouwd. Kant hecht er
hooge waarde aan. Voor zooverre geestkracht
met haar verbonden is, noemt hij haar een gelukkig phlegma, dat bij d. mensch d. overAping en verblinding verhoedt, waaraan hij
anders door sterke gemoedsbeweging is blootgesteld.
Apathin is een stad met 12 000 inw. in
Hongarije, in 't comitaat Bacs-Bodrog, nabij
d. Donau. Er wordt veel zijde verhandeld.
Apatiet is een gesteente, dat uit phosphorzure kalk, fluorcalcium en chloorcalcium
is saamgesteld, een s. gew. v. 3,1 a 3,3 heeft,
en in allerlei kleurschakeering v. wit en
rozerood tot blauw schittert als glas. Tot 't
apatiet behoort: 't osteoliet in lithographisch get teente, 't blauwe moroxiet in vulkanisch gesteente, d. groene aspergiesteen in kalkgebergten en 't lichtblauwe bladerige apatiet in granietrotsen.
Apel (JOHA.NN AUGUST), geb. in 1771 te Leipzig, studeerde in d. rechten, natuurk. en wijsbegeerte, werd advocaat en in 1801 raadsheer
in zijn geboorteplaats. Hij schreef aanvankelijk
in tijdschriften wijsgeerige en aesthetische
.opstellen, maar schreef later legenden en balladen in vloeiende verzen, die met veel bijval
warden ontvangen. Hij gaf in 1810 „Cikaden"
I.
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(4 dln.) en in 1816 nZeitlosen" en na eenige
treurspelen, op antieke leest geschoeid, in
1809 't drama „Kunz von Kaufingen" in d.
trant v. Shakspeare. In zijn prosodistisch werk
„Metrik" komen zeer belangrijke opmerkingen
voor over d. klassieken versbouw. Hij overl.
9 Aug. 1814.
Apel (GUIDO THEODOR), zoon v. bovengemelde, geb. 10 Mei 1811, studeerde te Heidelberg in d. rechten, maar werd op 25-jar. leefttjd
door een val v. 't gezicht beroofd. Hij trad
op met een drama: Ferdinand en Isabella",
gaf in 1840 vGedichte", in 1844 „Melusine" en
daarna eenige treurspelen, maar verwierf
groote populariteit door zijn tooneelspel „Nahkatchen" dat op bijna alle Duitsche schouwburgen vertoond werd. Hij schreef ook een
heldendicht: „Die Schlacht von MOckern",- en
overl. 20 Nov. 1867.
Apeldoorn is een aanzienlijk dorp in d.
prov. Gelderland, een der fraaiste v. d. Veluwe,
a. d. straatweg v. Utrecht n. Deventer, en a.
d. spoorweg v. Amersfoort naar Zutfen. In d.
kerk is een gedenkteeken voor d. luit.-adm.
Van Kinsbergen en voor Frederika Sophia
Wilhelmina. gemalin v. prins Willem V. Er
is een weeshuis voor meisjes, door Kinsbergen (die op 't landhuis Welgelegen woonde)
gesticht; veel papier-fabrieken, twee kopermolens en een fabriek voor marokijnleer. In d.
laatsten tijd is Apeldoorn in welvaart zeer
vooruitgegaan, zijn er nieuwe wegen aangelegd, 't Griftkanaal gegraven en een school
door kon. Willem III gesticht. Met d. talrijke
onderhoorigheden bevat 't 18 300 inw. Ten N.
is 't koninklijk verblijf 't Loo (Zie op d. naam),
en in 't Oranjepark zijn zeer schoone buitenverblijven.
Apelles werd geb. op 't eil. Cos, en was
d. beroemdste Gr. schilder, zoowel door zijn
meesterstukken, als door zijn schriften over
d. kunst, welke laatsten ten tijde v. Plinius
nog bestonden. Hij schilderde bevalliger dan
al zijn tijdgenooten. Hij was billijk omtrent
d. verdiensten v. alle schilders, en niet blind
voor zijn eigen feilen. Bijzonder beroemd waren zijn voorstellingen v. Venus Anadyomene,
v. d. Grati8n en 't portret v. Alexander d.
Groote, dat in d. tempel v. Diana te Ephesos
werd geplaatst; maar v. al zijn stukken is
niets, zelfs geen kopie, tot ons gekomen. Hij
stierf ongev. 300 j. v. C.
Ape/t (ERNST FRIEDR.), geb. 3 Mrt 1812 te
Reichenau, werd hoogl. in d. philosophie te
Jena en overl. 31 Oct. 1859. Van zijn schriften
zijn 't meest vermeldenswaard: „Die Epochen
der Geschichte der Menschheit' (1815); „Die
Reformation der Sternkunde" (1852); Die Theorie der Induction" (18.54); „Metaphysik" (1857)
en „Religionsphilosophie" (1860).
Apenbroodboom of Baobab (Adansonia
digitata. L.). Deze door Linnaeus naar d. Franschen kruidk. Adanson genoemde boom behoort tot d. nat. fam. der Sterculaceon (een
nauw a. d. Malvaceen of Maluwen verwante
plantengroep) en groeit in 't tropische deel v.
West-Afrika, voorn. in Senegambi6 en op d.
naburige eilanden. d. Baobab is zoowel om d.
hoogen ouderdom als d. weergalooze dikte,
die hij bereiken kan, een der merkwaardigste
gewassen. Exemplaren, die een middellijn v.
11 M. en een hoogte v. 23 M. hebben, zijn niet
zeldzaam. d. Hoofdstam, die in deze gevallen
slechts 4 M. hoog is, splitst zich in een menigte takken, waarvan er een n. boven groeit
en d. anderen min of moor zijdelings afwijken,
alle tot een lengte v. gemiddeld 20 M. Doze
takken, dicht begroeid, vormen een ontzagge'
17
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lijke, koepelvormig gewelfde loofmassa, zoodat zij veeleer a. een gansch bosch dan a.
een enkelen stam doet denken. d. Bladeren
v. d. Baobab zijn handvormig gedeeld en gelijken dus in d. verte wel lets op die v. d.
Paardekastanje. d. Bloemen zijn zeer talrijk,
groot, en hangen naar beneden; ztj bestaan
uit 5 groote, bijna rondo, teruggeslagen bloombladen? ongeveer 700, met d. helmdraden tot
een vhezigen koker vereenigde, en a. hun top
schermvormig omgebogene meeldraden, en een
zeer langen, gekronkelden stip. met 10 5, 14,
in een ster geplaatste, kleine stempels. d.
Vrucht heeft d. vorm v. een komkommer, en
is overlangs in 14 gelijke deelen verdeeld,
waarvan ieder 150 zaden bevat. Wetend .dat

d. wortels v. d. Baobab, onder d. grond, zich
minstens even ver uitstrekken als zijn cro
on
daarboven, komt men tot 't besluit, dat d.
omvang v. dit gewas door geen andere plantsoort overtroffhn wordt.
Uit d. dikte v. deze boomen heeft men getracht hun ouderdom op to maken, voor welk
onderzoek d. omstandigheid zeer gunstig was,
wig men eenige woorden, door een der eerste
Europeesche bezoekers v. Senegambia 300 jaar
vroeger in een stam gesneden, door 300 daarover aangegroeide jaarringen bedekt, wedervond; hieruit en ook uit metingen v. neergevelde boomen vond men:
voor een middell. v. 6 dM. een ouderd. v. 30 j.
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d. Uitkomsten dezer opgave zijn echter in
later tijd in twijfel getrokken.
't Hout v. d. Baobab is, even als dat v. andere
tot dezelfde groep behoorende gewassen, zeer
week. d. Bladeren en bloemen bevatten veel
plantenslijm en kunnen daarom als verzachtende geneesmiddelen dienen. 't Loaf wordt tot
poeder gestoolen, onder d. naam v. lotto door d.
negers onder hun dagelijksch voedsel vermengd. d. Vrucht bevat een zuurachtig vruchtmoos, welks werking met die der Tamarinde
overeenkomt, en daarom door d. inboorlingen
tegen sommige kwalen gebruikt wordt. (Endlicher, Enchiridion botanieum, 1841. De Candolle,
Phys. vegetate, 1832.)
Apennijnen (MONS APEYNINITS der Romeinen). Daze bergketen, die Italie over d. lengte in
tweeen dealt, strekt zich uit v. d. berg Appio,
een der Zee-Alpen nabij Genua, tot aan 't strand
v. Otranto en d. straat v. Messina, tot een
lengte v. 180 geog. mijl. Zijtakken heeten : Mon
tamiata, d. Lora, d. rotsenketen v. Lorento en
d. Gargano. d. Apennijnen bestaan voornamelijk uit zandsteen, lei en grauwacke en bevatten veel mariner, ook verspreid basalt en
lava. Tuss. d. Westkust on d. bergketen daalt
d. grond in tertiaire lagen, 't dusgen. Sub-Apennijnsche heuvelland, dat zich v. Lucca tot a. d.
str. v. Messina uitstrekt. In 't 1 apelsche is
dit gebergte zonder bosschen; d. sneeuw blijft
er zelfs midden in d. zomer ongesmolten; d.
overige Apennijnen zijn tot a. d. toppen met
hout bewassen-, er zijn vele hooge en steile
kruinen, zooals d. Gran Sasso d'Italia v. 2980
M. en d. Velino v. 2560 M. bov. d. zeespiegel,
beide in Abruzzo gelegen. Door dit gebergte
loopt. in 't N. d. enge pas Bocchetta, on tuss.
Bologna en Florence is La Traversa, 't dorste
deel v. deze keten. Vulkanen Vesuvius en
Etna en d. vulkanische ail. benoorden Sicilie
behooren tot 't gebied der Apennijnen. Alle
op deze keten ontspringende rivieren hebben
een korten loop.
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Apenrade is een ambt in Sleeswijk, 14
vk. geogr. mijl groot, met bijna 30 000 bow.

d. floofdst., v. denzelfden naam, ligt a. d.
Oostzee, bez. Flensburg, heeft 6000 inw. en
drijft drukke scheepvaart.
Apertuur is in d. ontleedk. d. ingang v..
iedere opening in 't menschelijk lichaam, zooals v. d. mond, 't oor e. d. g. (vandaar d_
naam apertorium v. 't chir. instrument om
die openingen to onderzoeken of to verwijden).
In d. verrekijkers heat d. opening in d. bedekking v. 't objectiefglas ook apertuur. Bij

d. rechtsgel. is apertuur 't openen v. een
testament on in 't leenstelsel 't weder a. d..
suzerain vervallen v. een leengoed.
Aphaeresis of knotting is een woordfiguur, bestaande in d. weglating v. d. aanvangletters eons woords, bijv. 't zal wel
voor het zal wel gelukken.
Aphaniet, Zie Dioriet.
Aphasie is een sprakeloosheid, die niet
't gevolg is v. een gebrek of ziekelijken toestand der spraakwerktuigen, maar v. dat deel
der hersenen, waar d. woorden in 't geheugen
worden opgenomen on vanwaar d. prikkel
uitgaat, die d. eigenlijke spraakorganen doet
werken. Dit orgaan schijnt to wezen een kronkeling in d. voorste hersenlobben; heerscht
daar een gebrek, dan mist d. mensch 't vermogen om zich d. woorden to herinneren en
d. heerschappij over d. voortbrenging v. gearticuleerde klanken. 't Verstand is daarbij
ongedeerd, want d. zieke kan door teekens
on gebaren zijn gewaarwordingen meedeelen.
Aphelandra heat een plantengesl., dat
tot d. tam. der acanthussen en in West-Indie
thuis behoort, maar waarvan A. cristata met
scharlaken roode, A. porteana met gale,
squamosa met oranje en A. variegate met gale
bloemen in onze kassen worden gekweekt.
Zij eischen veel water en een minimum-temperatuur v. 15 C.
Aphelium is 't punt van een planetenbaan,
dat 't verst v. d. zon verwijderd is. (Zie 't art_
Apsiden.)
Aphert (PETRus v.) of v. AFFERDEN leefde
to Amsterdam in 't laatst der 16e eeuw. Hij.
heeft zich vooral als Lat.-dichter bekend gemaakt. Men heeft v. hem: ,;Kpigrammaturn
moralium" (Libri II, Antw. 1560), en „Disticha
moralia" (ibid. 1579). Zie ook „Delic. poet. Belg."
on Wagenaar, voorrede zijner „Beschrijving
v. Amsterdam."
Aphonie is stemgerais, niet stomheid,
maar een volkomen heeschheid, zoodat
zieke alleen fluisteren kan. Zij ontstaat door
ontsteking, verzwering of verlamming v. 't
strottenhoofd of d. stembanden, maar kan
ook 't gevolg zijn v. hysteria en vallende
ziekte. Zij is in vele gevallen periodiek on
verdwijnt soms plotseling.
Aphorismen zijn beknopte stellingen, die
d. hootdinhoud eener wetenschap kortelijk in
zich bevatten.
Aphrodisien waren feesten v. Venus, die

d. G-rieken bijna in alle steden vierden; d._
beroemdste waren die v. 't ail. Cyprus.

Aphrodite is d. Gr. naam v. Venus, naar
't. zeeschuim, waaruit zij zou geboren zijn.
(Zie VenUs.)
Aphtiet is eon legeering, die om d. sterke
gelijkenis met goud veel door juweliers gebruikt wordt. Zij bevat 80 pct koper, 7 pct

goud, een weinig platina en wolframium-zuur._
Aphtonius schreef on sprak in 't laatst
der 3e en 't begin der 4e eeuw n. Chr.• te-

Antiochie. Van hem is 't work: „Progymnasmata", een uitbreiding v. een dergelijk werk
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in d. welsprekendheid bevat, en daartoe voorheen op d. Lat. scholen gebruikt werd. 't Is
't eerst gedrukt door ALDUS in d. „Collect°
rhetorum Graecorum" (Veneti8, 1580). Er bestaat nog een verzameling v. 40 fabelen v.
Esopus door Aphtonius.
Aphyllanthes is een leliesoort v. d. groep
der Xenote8n, die in Z.-Frankrijk op onvruchtbare steenachtige plaatsen groeit, maar wegens d. fraaie blauwe bloernen als sierplant
gekweekt wordt. Zij heet in Frankrijk Bragalon (A. Monspelliensis). d. Lat. naam beduidt
bladloos, en inderdaad schiet d. stengel met
een bladscheede zonder bladeren omhoog.
A piacere = naar welgevallen, beduidt
in d. muziek, dat snelheid, kracht en uitdrukking a. 't goeddunken blijft overgelaten van
wie 't stuk voordraagt; en op een wissel, dat
d. tijd v. betaling a. d. houder is overgelaten,
zoodat dit gelijk staat met een wissel op zicht.
Apianus (eigenl. PETER BENNEWITZ) was
een Saksisch aardrijks- en sterrekundige, gel):
in 1495 en in 1524 hoogl. in d. wiskunde te
Ingolstadt. Hij schreef een „Cosmographic",
die in vele talen is overgezet, en een „Astronomicum Caesareum". Ook bedacht hij wiskundige werktuigen en ontwierp hij landkaarten. Hij stierf in 1552. Zijn zoon PHILIP A.
volgde hem in 't hoogleeraarsambt op, maar
moest om zijn Luthersche gevoelens uitwijken,
en werd later hoogl. in d. wiskunde te
gen, waar hij in 1589 stierf. Zijn voorn. geschrift heet „Baierische Landtafeln".
Apicius (CoEmus). Van d. drie Apiciussen,
die d. gesch. als lekkerbekken vermeldt, is er
een, waarschijnlijk die onder Augustus en
Tiberius leefde (d. anderen leefden onder Sylla
en Trajanus), die d. kookkunst tot een stelsel
bracht. Hij schreef een boek „de re Culinaria"
('t eerst te Milaan in 1498 uitgeg.). Even zeldzaam zijn d. uitgaven te Veneti8 (1503) en te
Zurich (1542) cum notis Gabrielis Humelbergii.)
Martinus Lister te Londen bezorgde in 1705 een
nieuwe editie onder d. titel: „Apicii Coelii de
opsoniis et condiments, sive arte coquinaria."
Ook deze uitgaaf is zeldzaam. In ons land gaf
Theod. Jans. Almeloveen er een uitgaaf van,
met varianten en aantt. (Amst. 1709).
Apion is een geslacht Kevers, dat wel 300
soorten telt, en waarvan d. larven meest in
d. zaden v. leguminosen, als wikke en klaver
leven. 't Schadelijkst is A. frumentarium (d.
roode korenworm).
Apios Tuberosa, PURSH. (Hd. Knollerbse)
is een tot d. fam. der leguminosen behoorende plantsoort, met een zich windenden
stengel, gevinde bladeren, donkerroode bloemen en een leerachtige peulvrucht, wier knollige wortels, als een geschikt voedsel geprezen,
daarom bij wijze v. proefneming evenals aardappelen verbouwd werden. d. Fr. reiziger Lamare-Picquot, die op een rein door N.-Amerika
d. waarde dezer knollen als voedingsmiddel
had leeren kennen, vestigde d. aandacht v.
landbouwers en geleerden op dit gewas. d.
Ondervinding leerde echter, dat d. cultuur in
Europa a. vele moeilijkheden onderhevig is,
zoodat men die tegenwoordig bijna geheel
heeft laten varen. Volgens Payen bevatten d.
knollen der Apios tuberosa pct stikstofhoudende deelen en 33 a 34 pct zetmeel, derhalve v. beide meer dan d. gewone aardappel. Hun smaak komt eenigszins met dien
der artisjokken overeen, en zij bevatten geen
bitter beginsel. („Comptes rendus," T. XXVIII).
Apis was een stier, dien d. Egyptenaren
als beeld der ziel v. Osiris goddeltjke eer be-
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wezen. d. Priesters zeiden, dat hlj v. een koe
was voortgekomen, die door d. bliksem drachtig was geworden ; hij moest zwart zijn met
een witten kol, een witten arendvormigen
viek op d. rug, tweekleurige haren in d. staart
en een knobbel onder d. tong. Roode stieren
werden hem geofferd in d. tempel te Memphis.
d. Apis mocht niet ouder dan 25 jaar worden.
Hij werd met groote pracht in d. tempel begraven en geheel Egypte treurde, tot een
nieuwe Apis gevonden was. Een der Apisstieren is door Cambyses, d. zoon v. Cyrus,
doorstoken.
Apium of eppe heet een plantengesl. uit
d. lam. der schermbloemigen. Daartoe behoort A. graveolens of gewone selderij, een tweejarige plant, die in ons land op vochtige
plaatsen in 't wild groeit, een doordringenden
geur en scherpen smaak heeft. Gekweekt,
verdwijnen deze eigenschappen, en verkrijgt
men d. bladselderfj, die in soep of als salade,
en knolselderfj, die als moos gegeten wordt.
Ook d. peterselie (A. petroselinum) behoort tot
dit gesl.
Aplanatische lenzen noemt men een
samenstel v. een verzamelings-lens v. crownglas en een verstrooiingslens v. flintglas, die
in microscopen en kijkers worden vereenigd,
met 't doel om d. spherische aberratie der
lichtstralen te verminderen of op te heffen.
Een volkomen opheffing dier afwijking is evenwel slechts op twee in d. optische as gelegen
punten mogelijk, die door Lister d. aplanatische brandpunten genoemd zijn; d. straalbundels v. alle andere daarbuiten gelegen punten worden verbeterd of onderverbeterd.
Aplomb bet. eigenlijk te lood, loodrecht,
maar wordt gebruikt om te kennen te geven,
dat iets met zekerheid en vastheid gezegd,
gezongen of gespeeld wordt.
Apo (d.) is een vulkaan v. 3000 M. hoog
op 't eil. Mindanao, een der Philippijnen. Eerst
2400 M. boven d. zee beginnen zwavelbronnen
en d. kegel eindigt in een krater v. 500 M.
middellijn.
Apocalypsis bet. Openbaring, onthulling
en wordt inzonderheid v. d. Openbaring v.
Johannes gebezigd. Apocalyptisch getal of
getal v. 't beest is 't getal 666, waarover in
Openb. XIII: 18 gesproken wordt en veel gedacht, gegist en geschreven is.
Apocatastase beduidt in 't Gr. herstelling
v. alle Bingen. Men verstond er door een
terugkeer v. d. mensch en d. natuur tot d.
toestand v. 't Paradijs. 't Denkbeeld schijnt
v. oud-Perzischen oorsprong te zijn en door
d. Joden ged. d. Babylonische ballingschap
overgenomen te wezen. Sommige kerkvaders
verklaarden d. plaatsen uit 't N. T., die op
dit denkbeeld betrekking hebben, als d. verwachting v. een nieuwe natuurlijke en zedelijke wereldorde, en d. Chellasten verbonden
daaraan grof zinneltjke voorstellingen.
Apocope is een woordfiguur bestaande in
d. samentrekking v. twee lettergrepen tot
een, zooals in weer voor weder, bien voor
bieden.
Apocrisiarius

was d. titel v. d. gezant
des Pausen, die voortdurend in d. omgeving
v. d. Byzantynschen keizer was; v. d. door
d. Frankische koningen gekozen geestelijke,
die a. 't hof 't ambt v. kanselier vervulde,
en in d. kloosters v. d. monnik, wien 't sluiten,
't opbergen en bewaren der kostbaarheden
was opgedragen.
Apoczvphe boeken zijn bijbelboeken, die,
als onecht, ondergeschoven of onbekend, niet
in d. canon v. 't 0. en N. Testament zijn op-
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genomen. Ze zijn in twee afdeelingen onderscheiden; d. een omvat d. boeken, die door d.
onbekende vervaardigers op naam v. een bekenden schrijver zijn gesteld, maar door een
tegenstrijdigen geest en inhoud d. blijken v.
onechtheid in zich dragon; hiertoe behooren
bijv. Psalm 151, 't 3e en 4e boek v. Ezra en
der Maccabean, 't boek Henoch, versch. evangelian, zooals v. Petrus, v. Thomas, v. Apollos, handelingen en brieven. d. Andere afdeeling omvat boeken, die wel niet ondergeschoven zijn ; maar waaromtrent bij d. kerkvaders
twijfel bestond of d. vervaardigers door goddelijke ingeving bezield waren. Doze boeken
betreffen alleen 't 0. T. en zijn in vele uitgaven v. d. Staten-Bijbel daaraan toegevoegd,
zooals 't le en 2e Boek der Maccabean, 't
Boek der Wijsheid en d. Spreuken v. Jezus
Sirach.
Apocynegn heet een tweezaadlobbige
plantenfamilie, die boomen en heesters met
schoone, soms welriekende bloemen uit d.
tropische gewesten omvat. d. Heerlijk geurende en schoone Oleander (rozelaurier) behoort tot deze familie. Vele soorten hebben
een scherp, bitter melksap, dat bij sommige
vergiftig, bij andere geneeskrachtig is. Deze
fam. is na verwant a. d. asclepiadeen.
Apocynum is een plantengesl. uit bovengen. familie. d. Soorten zijn N.-Amerikaansche
en tropische heesters en kruiden, waarvan
bij ons als sierplanten gekweekt worden:
A. androsaemifolium, wier bloemen zich sluiten,
als zij a. d. binnenzijde aangeraakt worden,
en A. hypericifolium met fraaie roodachtige
bloemen.
Apodictisch wordt elke kundigheid genoemd, die 't kenmerk v. volstrekte noodzakelijkheid heeft, zoodat ieder d. onmogelijkheid
v. 't tegendeel inziet. Apodictische kennis berust daarom niet op ervaring, want deze mist
't karakter der volstrekte noodzakelijkheid,
maar geheel op 't zuivere denken. Een apodictisch bewijs is dus zulk een, dat 't tegendeel als onmogelijk uitsluit. Naarmate d. waarheid eener stalling als mogelijk, als beslist,
of als volstrekt noodzakelijk wordt beschouwd,
heet deze stelling problematisch, assertorisch
of apodictisch. Apodictica wordt daarom dan
ook in 't algemeen d. wetenschap genoemd,
die als grondslag v. al 't weten kan beschouwd
worden.
Apogeum is 't punt v. d. elliptische baan,
der maan, dat 't verst V. d. aarde is verwijderd (Zie 't art. Apsiden).
Apol (LOD. FRED. HEND.), Nederl. landschapschilder, werd geboren in Den Haag, 6 Sept.
1850. Hoppenbrouwer was zijn leermeester.
Zijn ,,Winter in 't bosch", voor 't Rijksmuseum
aangekocht, schilderde hij op achttienjarigen
leeftijd. Om d. winter to bestudeeren nam hij
deel a. een Noordpool-expeditie. Zijn winterlandschappen en riviergezichten munten uit
door natuurlijken toon, gloed, licht en leven.
Apolda is een fabriekstad in Saksen-Weimar a. d. Thtringer-spoorweg, met 18 000 inw.
d. Fabrieken v. wollen manufacturen geven
6000 werklieden een bestaan. Ook zijn er ijzeren klokgieterijen en machine-fabrieken.
Apollinaris d. oudere, geb. to Alexandria, leefde in d. 4e eeuw n. Chr. en onderwees
Grieksche taal- en letterk. to Laodicaea in
Syria. Hij schreef ondersch. werken, die d.
plaats moesten vervangen v. d. classieke
Grieksche schrijvers, die d. Christenen niet
mochten lezen. Zoo bracht hij bijbelsche verhalen in dichtmaat naar d. trant v. Homeros
en bijbelsche treurspelen in d. geest v. Euri-
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pides. Hij Teed echter hevig v. d. sectehaat
en geloofstwisten v. zijn tijd. Zijne werken
zijn verloren gegaan ; wat onder zijn naa,m
doorgaat, is vermoedelijk niet van hem.
Apollinaris d. jongere was een zoon
v. bovengemelde, bewandelde 't voetspoor zjjns
vaders, was redenaar, dichter en wijsgeer,
maar a. nog heviger vervolging blootgesteld
dan deze. In 335 onderwees hij d. redekunde
to Laodicaea, in 362 was hij daar orthodoxbisschop tegenover Pelagius, die er Ariaansch
bisschop was. In zijn strijd tegen d. Arianen
werd hij echter zelf meermalen als dwaalleeraar veroordeeld en in 375 op een synode
to Rome v. zijn ambt ontzet. Hij stichtte
toen een eigen gemeente to Antiochia, waarvan VITAL'S d. eerste bisschop was, en d.
talrijke, maar ook wader inwendig verdeelde,
secte der Apollinaristen is voortgekomen.
Apollinarisbron (d.) is een geneeskrachtige ijzerhoudende wel op d. Apollinarisberg
bij d. in zuiver Gothieken Stijl gebouwden
Apollinariskerk a. d. Rijn bez. Remagen.
Apollo was oorspronkelijk d. zonnegod on
word ook Phoebus genoemd, d. w. z. d. heldere,
d. zuivere. Hij wordt beschreven als d. goudlokkige, die uit zijn zilveren boog wis on ver treft.
Hij word gehuldigd als een weldadig beschermer, maar ook als een vreeselijk bestraffer. Hij
was een der voornaamste goden der Gr. on
Rom. mythologie, zoo wegens d. algemeene
verbreiding aner vereering, als door d. grooten invloed, dien deze op d. ontwikkeling der
beschaving uitgeoefend heeft. Zeus (Jupiter)
verwekte hem bij Latona, die, door Here
(Juno) vervolgd, hem en zijn tweelingzuster
Diana op 't oil. Delos ter wereld bracht. Aan
hem werden allerlei volmaaktheden toegeschreven. Met Mars, Mercurius on Bacchus
behoorde hij tot d. eeuwig-jeugdige, baardelooze goden. Hij was d. god der dicht- on
toonkunst, d. god, die d. bekwaamheid daartoe
a. d. mensch kon verleenen. Hij was d. god
der voorzeggingskunst, der geneeskunst (en
daardoor beschikker over le -ven on dood der
stervelingen), der veeteelt, der jacht, der boogschutters en der stedestichters. Ten tijde v.
Plutarchus vereerde men hem als Phoebus,
't zinnebeeld der zon. In d. oudste gedichten
noemde men Apollo reeds d. god des gezangs;
d. Zanggodinnen stonden onder zijn opzicht.
Hij was d. uitvinder der her en met zijn spel
op dat speeltuig overwon hij Pan, die eon
wedstrijd met hem waagde als speler op d.
herdersfluit. Een anderen fluitspeler , Marsyas,
die insgelijks met hem wilds wedijveren, list hij
voor zijn vermetelheid levend villen. Behalve
dat to Delphi stond 't orakel to Didyma, Claros,
Tenedos en Patara onder zijn invloed en wijl
men bij 't orakel dikwijls geneeskundigenraad
zocht, is 't daaruit to verklaren, hoe Apollo,
vooral in lateren tijd, ook als god der geneeskunde vereerd werd, on men hen) d. vader v.
Esculapius noemde. Men geloofde, dat hij d.
schadelijke dieren verdelgde en d. nuttige beschermde. Hij doodde d. wolven, die d. kudden
der Sicyoniars vemielden; hij was d. verdelger
der muizen, der sprinkhanen en v. d. brand in 't
koren. Als stedestichter wordt hem d. vestiging
v. Cyzicium on Cyrene toegeschreven; volgens
Homeros zou hij met Poseidon (Neptunus) d.
muren v. Troje gebouwd hebben. Ook hielp
hij, zegt Pausanias, a. d. bouw der muren v.
Megara. Hij was een beschermgod v. Rome
en werd er als zonnegod vereerd. In Griekenland beschouwde men hem als een zegen- en
ordebrengende godheid, die d. overmoedige
vernielde, d. goede . beschermde ; die door 't
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zoenoffer reinigde, door d. muziek 't gemoed
bevredigde, en door voorzegging op een hoogere verordening wees; hij werd er als een
ideaal wezen en als d. schoonste der goden,
vereerd; uit welk ideaal orde en regel, kunst
en wetenschap ontsproot. Onder zijn eigenschappen behoorde, dat hij bekwaam boogschutter was; reeds d. vijiden dag na zijne
geboorte velde hij d. draak Python, en later
met zijn zuster Diana d. kindereii v. Niobe.
In d. krijg tegen d. Titanen en d. Reuzen was
hij Zeus behulpzaam; hij doodde d. Cyclopen. Uit zijn herdersleven is zijn dienst bij
Admetus, koning v. Thessalia, bekend. Door
deze menigte eigenschappen geeft men a.
Apollo vele, dikwijls tegenstrijdige, attributen. Met boog en pijlen voorgesteld, is hij d.
wrekende en strafiende god; met d. her en
't plectron, waarmede hij d. ooren der goden
gedurende hunne feestmalen streelt d. meester der zangers en aanvoerder der Muzen. Als
god der voorzegging zit hij Op d. drievoet of
hij draagt dien. Als herdersgod draagt hij d.
herdersstaf of boog in d. hand. Houdt hij een
slang in d. hand, dan stelt hij d. genezenden
god, d. overwinnaar v. d. Python of d. orakelspreker voor. Een lauwertak in d. hand, beduidt d. vredebrengenden god, zooals hij veel
te Athene en Miletus vereerd werd. Als Phoebus-Apollo heeft hij een olijf- of lauwerkrans
om 't hoofd. Ook d. muis behoort even als d.
zwaan onder zijn attributen. Men beeldt hem
of met d. bevalligheden op d. hand; 't gescheiden, langs 't voorhoofd gestreken en in d.
nek afhangende, sours opgenomen of samengestrikte haar, is een bijzonder kenteeken v.
Apollo. Waarschijnlijk heeft d. vestiging en uitbreiding v. zijn dienst een historischen grondslag en is deze door d. eerste Grieken, die uit
Azie kwamen en hunne goden medevoerden,
naar 't land, waar zij rich nederzetten, naar
Europa, overgebracht. Door geheel Griekenland en Italie waren tempels a. zijn dienst
gewijd, en te zijner eer werden een menigte
feesten gevierd, vooral te Delos, welk eiland
benevens 't dal Tempe, d. stad Delphi, d.
bergen Helikon en Parnassos en d. rots Leucas, hem geheiligd waren. Hem ter eer oflerde
men te Delphi in heilige korven wierook en
koeken, d. laatsten te Patara in Wide in d.'
vorm v. bogen, pijlen of een Tier. Reeds 430
jaar v. Chr. werd hem te Rome, waar d. pest
heerschte, als d. reddenden God een tempel
opgericht, en 212 v. Chr. werden er d. Apollospelen ingevoerd. 't Hoogst werd hij onder d.
Rom. keizers vereerd; toen Augustus door 't
winnen v. d. zeeslag bij Actium alleenheerscher werd, wijdde hij a. Apollo een gedeelte
v. d. buit; hij bouwde hem tempels bij Actium en op d. Palatijnschen berg, en voerde
d. Actische-spelen in. Overal verrezen sedert
Apollo-beelden en plaatste men ze op munten, vazen en gesneden steenen. In d. beginne
was 't overwegende in d. uitdrukking dier
beelden meer d. zinnelijke kracht dan d.
schoonheid der ziel. Hi' was reeds 't lievelingsonderwerp v. groote kunstenaars vOOr Phidias. Onder dezen was Onatus v. lgina d.
eerste, die d. god als een tot jongeling rijpenden knaap v. trotsche schoonheid voorstelde.
Ten tijde v. Phidias stelde men hem in rijper
en mannelijker leeftijd voor dan later, met
sterker en breeder ledematen, ronder en korter gelaat, een meer ernstige en strenge dan
liefelijke en bekoorltke uitdrukking. Van Phidias zelven is geen Apollo-beeld meer bekend.
Na dien tijd krijgt 't beeld een slankeren vorm,
't hoofd een langer ovaal en een meer be-
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zielde uitdrukking. Eerst ten tijde v. Scopas
en Praxiteles ontstond 't Apollo-beeldat
men te recht d. tweelingbroeder v. Venus
V
kan noemen. 't Beeld, dat Scopas v Paros v.
hem als der Muzen god vervaardigde, schijnt
d. meesten invloed op 't Apollo-ideaal gehad
te hebben. Van toen aan verbeeldde men hem
als een nog niet tot man volwassen jongeling, hoewel die jeugdige vormen tevens met
een mannelijke kracht gepaard gingen. Gelukkig, dat onder d. weinige Apollo-beelden,
die tot ons gekomen zijn, ten minste 't Apolloideaal, algemeen onder d. naam v. Apollo v.
Belvedere bekend, behoort. Dit beroemde beeld
werd omstr. 't jaar 1500 te Nettuno in d.
bouwvallen v. 't oude Antium, 't lustoord
der Rom. caesars gevonden, werwaarts 't met
een aantal andere, uit d. tempel v. Delphi
ontvoerde, kunstwerken onder Nero gebracht
was. Volgens Visconti is dit Apollo-beeld een
navolging v. d. Apollo-Alexicacos ('t kw aad
afwerende) v. Calamis in Athene. Winckelman
hield 't voor een Apollo-Pythius, d. overwinnaar v. d. draak Python. Blijkbaar keert d.
Apollo v. Belvedere v. een overwinning terug,
en gaat zijn gramschap in opgeruimdheid
over. Waarschijnlijk is dit marmeren beeld
naar een gegoten beeld v. Lysippus gebeiteld;
d. linkerarm tot a. d. elleboog en d. wingers
v. d. rechterhand zijn er door Montorsoli, niet
naar d. eisch, bijgemaakt. Volgens bevoegde
beoordeelaars is dit standbeeld 't hoogste
ideaal v. kunst onder d. antieken, die tot ons
gekomen zijn en overtreft 't alle andere
Apollo-beelden evenzeer, als Homeros' dichterlijke beschrijving v. Apollo die der overige
dichters overtreft. d. Gestalte is boven 't menschelijke verheven en d. stand overtuigt v.
grooten adel der ziel. Een bevallige jeugdigheid geeft a. d. slanke mannelijk-rijpe geStalte
zachte teederheid in d. krachtige leden. 't
Beeld drukt iets onsterfelijks uit, iets dat
zich boven d. behoefte der stervelingen verheft, wig 't niet door aderen of spieren, maar
door een hemelschen geest, die d. gansche
figuur bezielt, bewogen schijnt. Zijn verheven
blik ziet met zelfvoldoening op d. overwinning; verachting ligt hem op d. lippen; d.
wijkende toorn doet nog zijn neusgaten zwellen, en zetelt nog even op 't trotsche voorhoofd, waarover echter vrede zweeft; zijn
oog drukt zachtheid uit; zijn golvend haar
schijnt door d. Gratien in sierlijke vlechten
op d. schedel gebonden te zijn. 't Beeld verrukt door zijn grootschheid, en schijnt zich
to bewegen. In d. museums to Veneto zijn
versch. Apollo-koppen; to Nape's bewaart men
een bronzen Apollo-beeld, dat to Herculanum
gevonden word; to Florence is een Apollo,
die als v. d. strijd uitrustende voorgesteld is,
welk beeld yoor een werk uit d. school v.
Praxiteles gehouden wordt. Men bewondert
daarvan d. vloeienden en zachtgolvenden omtrek ; d. leunende houding, d. over 't hoofd
liggende arm toonen rust aan, hoewel zijn
geest werkzaam schijnt en een diep gevoel,
als of der Muzen zang hem d. borst doet
zwellen, op 't schoone gelaat to lezen staat.
d. Beide handen, d. neus on d. op d. schedel
saamgebonden Karen zijn er later bijgemaakt.
In d. Louvre vindt men een schoon beeld,
dat Apollo voorstelt v. d. strijd met d. Python.
uitrustende. Op 't Kapitool berust een dergelijk beeld, dat met d. linkerhand d. her vasthoudt, terwijl daarnevens een griffioen d. kop
naar hemopheft. Op oude schilderijen to
Pompeji vindt men Apollo dikwijls in deze
rustende houding. In d. verzameling v. lord
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Egremond to Pitworth vindt men een ander
type v. Apollo, nl. op d. citer spelende, 't
speeltuig in een dansende houding tokkelende,
en versierd met 't lange overkleed der toonkunstenaars. Een dergelijk beeld treft men
aan in 't museum v. 't Kapitool, bekend onder d. naam v. „Apollo met d. zwaan." Te
Napels is een beeld v. Apollo v. hard en fijn
zwart marmer, dat door Winckelman 't verhevenst voorbeeld v. menschelijke schoonheid
genoemd wordt. Onder d. schoonste dier beelden noemt men nog dat v. 't Vatieaansch
museum, 'twelk zich door ongekunsteldheid
en bevalligheid onderscheidt en in een voortgaande houding, met d. citer a. een riem over
d. borst hangende on daarbij zingend, voorgesteld is, welk beeld d. schildering v. Homores 't meest nabij komt. Als Muze vindt
men Apollo dikwijls op bas-reliefs, zoo als op
't museum to Berlijn, waar ook een Apollo
als Muzen-aanvoerder to zien is. Ook in 't
museum to Miinchen is een, als d. Barberinische Muze bekend, Apollo-beeld. In 't museum Pio Clementino is een op d. citer spelende en zingende Apollo die, naar men vermoedt, een kopie naar 't groote standbeeld
is, dat Augustus in d. tempel bij Actium liet
oprichten. d. Apollo-beelden v. lateren tijd
zijn naar antieken gevolgd of een mengeling
v. 't Apollo-denkbeeld, met nieuwere begrippen v. kunst. 't In 1532 door Peter Visscher
vervaardigde beeld v. een Apollo, die met d.
boog schiet, dat to Neurenberg staat, en d.
beroemde Apollo v. Thorwaldsen maken hierop
een uitzondering; vooral 't laatste is een vrije
opvatting, geheel in d. geest der antieken. d.
Apollo-mythen hebben ook d. schilders rijke
stof geleverd; op vele schilderijen zijn d.
daden v. Apollo voorgesteld. Onder deze zijn
die v. Innocenzio Francacci, d. geschiedenis
v. Apollo en Marsyas voorstellende, v. Carlo
Maratti, Apollo Daphne vervolgende, en door
R. v. Audenaerde in plaat gebracht; en 't
groote landschap v. Salvator Rosa, met Apollo
en d. sibylle, waarvan een schoone gravure
in Boydell's Gallery voorkomt, d. meest bekende.
Apollodorus. d. Oudheid kent drie kunstenaars v. dezen naam. Een hunner, to Damascus gab., was een beroemd bouwmeester,
die, onder d. regeering v. Trajanus, to Rome
't Forum, 't Odeon en 't Gymnasium v. Trajanus bouwde on zich daardoor een onsterfelijken naam verwierf. Nog hooger roam verdient Apollodorus voor d. zuil v. Trajanus on
d. brug, welke deze keizer over d. Donau in
Neder-Hongarije, door hem deed bouwen. Apollodorus was ook beeldhouwer. In d. Glyptotheek to Munchen is een wit marmeren borstbeeld, dat zijn naam draagt. Een dergelijk
zonder naam berust in 't museum v. 't Kapitool. Ook schijnt 't kolossale standbeeld v.
Trajanus, als een zittende Jupiter voorgesteld,
dat, door Frederik Willem II v. Pruisen to
Rome aangekocht, thans in 't museum to
Berlijn berust, v. zijn hand to zijn. Keizer
Hadrianus liet dezen kunstenaar in 129 n.
Chr. om 't leven brengen, wijl hij d. opmerking durfde maken dat, zoo d. reusachtige
beelden in zittende houding, die d. naar 'sKeizers ontwerp gebouwden tempel v. Venus to
Rome versierden, zich konden oprichten, zij
't dak v. d. tempel zouden oplichten. Een andere APOLLODORUS was een schilder to Athene,
die 420 jaar v. Chr. bloeide, van wien men
kan zeggen, dat hij d. eerste was, die niet
alleen met kleuren kunstig werkte, maar
ook een natuurlijke • verdeeling v. licht en
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bruin aanbracht, waarom men hem d. stichter der schilderkunst noemt. Hij beweerde
dat men in geen kunst d. schijn der waarheid
tot zulk een hoogte bereiken kan als in d.
schilderkunst en dat zij natuur en leven op
d. treffendste wijs nabootst. Men schrijft a.
hem ook d. uitvinding der penseelen toe. Hij
heeft een Ulysses geschilderd en Zeuxis in
een hekelschrift bitter doorgehaald. Apollodorus wordt wel eens d. schilder der schaduwen genoemd. d. Derde APOLLODORUS was
een beeldhouwer, die omstr. 320 v. Chr., ten
tijde v. Lysippus leefde, en d. bijnaam v.
d. dolle droeg, wijl hij zichzelven nimmer
voldoen ken en daarom dikwijls zijn afgewerkte beelden vernielde. Silanio goot zijn
beeltenis in metaal, welk beeld zijn karakter
eigenaardig meet uitgedrukt hebben. d. Gegoten beelden v. Apollodorus stelden meest
wijsgeeren voor.
Apollo-vlinder (Doritis Apollo F. of Papilio par nassius L.) is een soort v. kapel, die
tot 't gesl. der Grieksche vlinders (Parnassi
of Doritis) en tot d. fam. der dagvlinders
(diurna) behoort. Deze schoone vlinder is zeldzaam en leeft in bergachtige streken; d. vleugels zijn geelachtig doorschijnend met vier
groote zwarte vlekken, waarvan d. achterste
twee in 't midden rood zijn. d. Rups is fluweelig zwart en voedt zich met d. vleezige
bladeren v. vetplanten.
Apolionia, is d. naam v. vele oude Grieksche steden. d. Belangrijkste werd Apollonia
in Illyrie, door Corinthiers en Corcyreers gesticht onder d. Rom. heerschappij werd zij
rijk en d. plaats, waar d. aanzienlijke jonge
Romeinen Grieksche wetenschap kwamen bestudeeren; 't is d. tegenw. stad Polina. Een
ander Apollonia lag in Thracie a. d. zee op
een eiland en was een volkplanting v. Milete.
Hier stond in d. tempel 't beroemde beeld v.
Apollo, door Calamis vervaardigd, dat door
M. Lucullus naar 't Kapitool to Rome werd
overgebracht. Thans heet deze stad Sizeboli.
Een der vijf steden (Penta polis) v. Cyrenaica
op d. N.-kust v. Afrika heette ook Apollonia.
Deze was d. voorn. haven v. Cyrene, d. geboorteplaats v. Eratosthenes en heet thans
Marza Soesa.
Apollonius van Rhodus was een dichter, leerling v. Callimachus, bekend door zijn
heldendicht: „De tocht der Argonauten (Argonautica), dat nog bestaat en veal geleerdheid
aantoont. Enkele plaatsen, inzonderheid 't bijverdichtsel over d. liefde v. Medea, zijn uitmuntend. d. Eerste uitgaaf was v. Brunck to
Straatsb. 1780, (herdr. to Leipzig, 1810).
Apollonius van .Perga, in Pamphylie
moat met Euclides, Archimedes on Diophantus als d. waders der wiskundige wetenschappen beschouwd worden. Hij leefde 200 jaar
v. Chr. en beoefende langen tijd to Alexandri6 onder Euclides d. wiskunde. Zijn beak
over d. kegelsneden, welke leer hij door nieuwe
uitvindingen en gelukkige verklaringen heeft
uitgebreid, is onder zijn menigvuldige schriften 't beroemdste. 't Is to Oxford in 1710
door Gregory en Halley uitgegeven.
Apollonius is d. naam v. versch. kunstenaars. Apollonius to Tralles in Lydia was beeldhouwer en leerling v. Menecrates. Met zijn
breeder Tauriscus vervaardigde hij, even n.
d. dood v. Alexander d. Groote, d. beroemde
groep, die door Plinius beschreven on onder
d. naam v. d. Farnesischen stier bekend is,
voorstellende d. wraak, die Zethus en Amphion op hun stiefmoeder Dirce, wegens d. mishandeling hunner moeder Antiope, uitoefenden
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door haar a. d. hoornen v. een wilden suer
te binden. Van d. bekende, uit een steen gehouwen marmer-groepen is deze d. grootste.
41. Opvatting is stout en vol leven, doch streeft
to veel naar effect, en sluit zich daardoor bij
41. Rhodische school aan. Van Rhodus werd zij
door Asinius Pollio naar Rome gevoerd, vervolgens in d. baden v. Caracalla geplaatst,
waar men ze in 1546 terug vond. Na d. opdelTing in 't paleis Farnese geplaatst, kwam d.
.groep door erfrecht naar Napels, waar zij thans
in 't museum staat. Waarschijnlijk is deze
groep reeds onder Caracalla hersteld, doch d.
latere herstellingen v. G. della Ponte hebben
haar niet verbeterd. Piranesi heeft er een goede
gravure naar gemaakt, F. Paganuzzi heeft die
in zijn „Sopra la mole scultoria" beschreven. d.
Beeldhouwer APOLLONIUS v. Athene wordt voor
d. vervaardiger v. een der schoonste antieken
gehouden, nl. v. d. Torso v. Herkules, die in
't museum v. 't Vaticaan berust; een werk,
, dat Buonarotti tot voorbeeld en veeljarige
studie diende en ook Winckelman in verrukking bracht. Deze romp is grootscher en vol.
maakter in d. deelen uitgevoerd dan d. Laocoon
v. Agesander, hoewel beide zoo in opvatting
als in behandeling zeer veel overeenkomst
hebben. Velen houden 't voor een werk uit
tijd v. Phidias; Thorwaldsen bewonderde
niet alleen d. romp, maar vond dien in een
841 vervaardigd, welke, zoo in 't stelsel der
spieren als in d. behandeling, een verfijnd en
veredeld karakter aanduidt, waardoor 't tot
-d. laatste periode der Grieksche kunst zou behooren. d. Naam Apollonius komt op een bronzen buste voor, die to Herculanum gevonden
en v. hooge kunstwaarde is. Eenigen willen
dat d. buste 't jeugdige afbeeldsel v. keizer
Augustus voorstelt; Winckelman houdt deze
voor dat eons jeugdigen holds, uit d. besten
tijd der kunst. APOLLONIUS, d. leerling v. V.
Tafi, was een Grieksch kunstenaar, die in 1246
leefde en met zijn meester d. mozadken a. d.
koepel-gewelven der s. Giovanno to Florence
vervaardigde, welke bijbelsche geschiedenissen, vooral die v. Christus en Johannes d. Dooper, voorstellen.
Apollonius, veldheer v. d. Syrischen koning Antiochus Epifanes, trok, onder 't mom
v. een vredelievende bezetting, in 168 v. C.
met 20 000 man Jeruzalem binnen, maar overviol op d. Sabbat d. Joden in d. Tempel; d.
mannen werden vermoord, vrouwen en kinderen tot slaven weggevoerd, d. stad a. plundering en brandstichting overgegeven. Dit
verraad was 't sein tot een algemeenen opstand der Joden onder aanvoering v. d. priester Mattathias. Diens zoon Judas Makkabeus
versloeg in 166 v. C. d. Syriers totaal en
Apollonius sneuvelde daarbij:
Apollonius v. Citium, op Cyprus, was een
Grieksch geneesheer uit d. eerste eeuw voor
Qhr. Hij leeraarde te Alexandria, en heeft aanteekeningen nagelaten op 't werk V. Hippocrates over d. gewrichten, eon book v. waarde,
uitgegeven to Koningsbergen door Dietz, in
't eerste deel zijner ScholiOn (1831). Zie ook 't
art. Archigenes.
Apollonius v. Tyana was een man,
wiens gesch. duister is, en v. wien 't onbeslist is of hij onder d. verlichte en groote
mannen, dan wel onder d. dwaze dwepers
to tellen is. Zooveel is zeker, dat hij als een
der vurigste aanhangers der Pythagorische
wijsbegeerte, on als verdediger en hervormer
v. 't kwijnend heidendom, vooral wegens 't
zeldzame en in 't oog loopende v. zijn wijze
v. handelen, d. opmerkzaamheid zijner tijdge-
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nooten op een buitengewone wijze tot zich
trok, en een vertrouwen opwekte op 'tgeen
hij vermocht, zooals a. zeer weinige uitstekende mannen ten deel valt. Niettemin behoort 't tot d. hoogst ingewikkelde geschiedk.
vraagstukken, juist to bepalen wat hij geweest is, en wat hij verricht heeft. De to
groote bewondering, die hem bij zijn leven
en onmiddellijk na zijn dood to beurt vial, heeft
belet to zijnen opzichte waarheid en verdichtsel to scheiden, toen men dit met vrucht had
kunnen doen. Van 'tgeen Apollonius mocht
geschreven hebben, is niets bewaard; 'tgeen
a. hem wordt toegeschreven, berust op gissingen, waaraan genoegzame geschiedk. zekerheid ontbreekt. Zijn levensgesch. werd door
zekeren Philostratus 125 jaar na zijn dood beschreven. Deze geschiedschr. werd tot zijn werk
aangespoord door keizer SEVERUS' gemalin
JULIA, die a. Apollonius godsdienstige eer be-woes; hij vond dus aanleiding om, 'tgeen hij
verhaalde, a. d. wensch v. haar te doen beantwoorden, die hem zijn taak had opgedragen, en hij had bovendien d. stof tot zijn verhaal
geput uit d. verhalen v. heidensche priesters,
uit legenden, hier en daar in heidensche tempels bewaard, en voornamelijk uit d. thans
verloren geschriften v. zekeren Damis, een
blijkbaar hoogst bijgeloovig man, dien Apollonius op zijn weg vond on tot zijn volgeling
maakte, en die zijn meester niet beter wist
to eeren, dan door 'tgeen hij hem had zien
verrichten, voor -wonderen to houden.
APOLLONIUS werd gab. onder d. regeering v.
keizer Augustus, dus tijdens 't leven v. Jezus,
to Tyana, een stad v. Capadocie. Veertien
jaar oud, werd hij door zijn vader naar Tarsus gezonden, ten einde daar to worden opgevoed, on met d. beginselen der wetenschappen bekend gemaakt to worden. Van
d. wijsgeer Euxenes leerde hij d. Pythagorische wijsbegeerte, die hem zoo zeer aantrok, dat hij, geheel anders dan zijn leermeester, niet tevreden met d. kennis v.
hare beginselen, haar op geheel zijn leven
toepaste. Hij onderwierp zich v. dat oogenblik tot aan zijn dood a. d. strengste leefregelen: hij onthield zich v. alle dierlijk voedsel; ontzeide zich 't gebruik v. wijn; was in
alles bij uitstek matig ; sliep op d. harden
bodem; ging blootsvoets; liet haar en baard
groeien• droeg geen andere dan linnen kleederen;hij legde zich gedurende vijf jaar een
volstrekt stilz wijgen op. Met het doel, om d.
beginselen der Pythagorische wijsbegeerte in
hun oorsprong op to sporen, deed hij groote
reizen naar 't Oosten, drong door tot in Indi6,
ging v. daar naar Egypte on Aethiopio, vervolgens naar Griekeniand on Itali6. Waar hij
kwam, maakte hij zich met d. priesters bekend, poogde hij zich zelven to onderrichten
of onderricht made to deelen, en bracht schier
overal to weeg, dat hij voor een hooger wezen, zoo niet voor een godheid werd gehouden. Er bestaat zelfs vermoeden, dat hij Jezus
gehoord heeft, en dat hij dozen met opzicht
tot 't uiterlijke heeft pogen na to volgen. 't
Schijnt, dat hij een buitengewoon hoogen
ouderdom heeft bereikt, on dat hij gestorven
is zonder dat iemand weet waar on hoe.
Hij was moor eon hervormend priester en een
godsdienst- en zeden-leeraar dan wijsgeer. Hij
se,hreef a. d. wiskunde. d. sterrekunde en d.
muziek d. waarde niet toe, die Pythagoras
daaraan hechtte. Zooveel to meer werk maakte
hij v. alles, wat tot d. uiterlijken godsdienst
en d. zedenleer betrekking had. Evenals Plato
beschuldigde hij d. priesters, dat zij door hun
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45nzedelijke fabelleer bij d. menschen d. liefde
tot d. deugd, en de oorspronkelijke zuivere
begrippen aangaande d. godheid hadden bedoryen. Dit bedorvene to herstellen was 't doel
v. zijn werkzaamheid en v. zijn groote reizen.
Als deze en gene gezegden, die a. hem worden toegeschreven, inderdaad v. hem an,
dan beschouwde hij d. aarde als der menschen
gemeenschappelljk vaderland, en alle menschen waren hem broeders en zusters, die wat
d. natuur opleverde in liefde met elkander
moesten deelen. Hij poogde vooral door een
volkomen onberispelijk gedrag te leeren, hoe
men d. godheid moest eeren. Hij had een afkeer v. 't vergieten v. bloed ; het was hem
der godheid, die niets behoefde, onwaardig
haar eenig offer aan te bieden. In woorden
der godheid waardig, die bovendien niet eons
behoefden to worden uitgesproken, moest volgens hem alleen d. eeredienst bestaan. Van
zijn wijsbegeerte laat zich weinig met zekerheid zeggen. Aangaande d. wonderen, die hij
zou verricht hebben, zijn d. verhalen zoo verward en onzeker, dat zij geen geloof hoegenaamd verdienen. 't Is noodig, hier op te
merken, dat d. vijanden des Christendoms, zoo
als in d. derde eeuw n. Chr. Hierocles, Jezus
met Apollonius hebben vergeleken, en daaruit besluiten ten nadeele des Christendoms
hebben afgeleid.
Apollos was een Alexandrijnsche Jood.
Van zijn welsprekendheid en ervaring in d.
bijbelsche schriften wordt met lof gesproken.
Hij schijnt vroeger veel omgang te hebben
gehad, zoo al niet met Johannes d. Dooper
zelven, dan met diens volgelingen; ten minste
terwijl Lij in Ephese was, verkondigde hij diens
leer in d. synagoge ; en daar kreeg hij door
't onderricht v. Aquila en Priscilla kennis a.
'tgeen, na Johannes d. Dooper, door Jezus en
zijn Apostelen aangaande 't koninkrijk der
hemelen was geopenbaard. Zijn onderwijs werd
gevolgd door een aanbeveling a. d. discipelen
v. Achaie, en weldra toonde Apollos in d. verkondiging v. d. leer, „dat Jezus was d. Christus," denzelfden ijver en bekwaamheid, als
hij vroeger, in d. verkondiging v. 'tgeen hij
toen meende d. waarheid te zijn, betoond had.
Vooral to Corinthe hoorden d. Joden zijn prediking. Voor d. macht zijns woords pleit dat,
gelijk er waren, die zich aanhangers v. Paulus
of v. Cephas noemden, er ook waxen die zich
volgelingen v. Apollos noemden ; en dat Paulus
in zijn brieven a. d. gemeente to Corinthe
veelvuldig en met achting v. hem spreekt.
Apollyon was bij d. Grieken d. doodsengel,
d. verderver, dezelfde als bij d. Hebreers
Abadonna, d. engel der duisternis.
Apologetie.k. Hoe vele apologien er voor
't Christendom sedert Justinus geschreven zijn,
vormde zich d. Apologetiek evenwel eerst tot
theologische wetenschap in d. 18e eeuw. Men
verstaat daaronder d. wetenschappelijke opgave der gronden voor 't goddelljke in 't Christendom, en onderscheidt haar v. d. polemiek,
welke slechts d. verdediging der eigendomlljkheden eener bepaalde godsdienst-partij of
secte tegen een andere ten doel heeft. Na
Hugo d. Groot zijn onder d. nieuwere apologeten Lesz, Nesselt en Reinhard d. voortreffelijkste. Uit hen putte Beda Mayr, die onder
d. Buitsche Katholieken d. beste apologetiek
schreef. Door d. eigenaardige richting, die d.
wijsbegeerte nam, en ook door d. verstijvende
vormen der kerkgenootschappen, had 't Christendom in 't laatst der 17e en in d. 18e eeuw
hevige aanvallen to verduren v. vrijdenkers,
delsten, encyclopedisten, scepticussen on na-
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turalisten, zooals HOBBES, TINDAL, SHAFTESBURY, COLLINS en BOLINGBROKE in Engeland,
en VOLTAIRE, ROUSSEAU, DIDEROT en HELVETIUS
in Frankrijk. Van R. Bath. zijde was in Frank- 1c
PASCAL d. machtigste apologeet v. 't
Christendom. Wat CHATEAUBRIAND in zijn „Genie du Christianisme" trachtte to leveren, liep
uit op onwetenschappelijke redeneeringen,
waaraan alleen d. bekoorlijkheid v. een boeienden 841 bijval verschafte. 't Grondigste bijbelverdedigend work v. lateren tijd was een.
Deensch LKristelig Apologetik, oiler videnskabelig Udvikling of Grundene for Kristendommens Guddommelighed, ved P. E.
(Kopenh. 1810). Vervolgens verscheen (Hamb..
1819) v. D. Sack: „Proeve v. een handboek der
Christelijke Apologetiek." Bij ons heeft G. H.
v. Senden een geschied. der Bijbel-bestrijding,
en verdediging geleverd (Groningen, 1827).
Apologie is een verdedigingsrede, zooals
die v. Xenophon en Plato voor Socrates, of die
v. Apulejus voor zichzelven tegen d. aanklacht
v. tooverij. In d. geschied. v. ons vaderland is
beroemd d. Apologie voor prins Willem I, in.
1580, door zijn hofprediker George d. Villiers geschreven, nadat Parma d. ban v. Flips II had.
bekend gemaakt. In 't bijzonder wordt 't woord
Apologie gebruikt v. d. geschriften, waarin 't.
Christendom tegen d. aanvallen v. Joodsche
en Heidensche tegenstrevers verdedigd wordt,
zooals die v. Justinus d. martelaar, Athenagoras, Theophilus, Origenes, Tertullianus, Eusebius, Lactantius, Augustinus en andere kerkvaders.
Apolusia heette bij d. Grieken d. plechtiget
afwassching, door zalving gevolgd, der jonggeborenen, waarbij d. Spartanen, in plaats
water, wijn gebruikten. In d. Grieksche kerk
bet. apolusia d. afwassching v. d. olie, waarmode d. nieuwgedoopten op Paschen a. 't
voorhoofd en op d. borst gezalfd waren. Wijl
dit op d. eersten Zondag na Paschen (quasimodo geniti) geschiedde, heet deze Zondag
ook wel apolutia.
Aponeurosen noemt men in d. ontleedk.
zekere inwendige vliezen, die uit bindweefsel gevormd zijn. Zij dienen tot omkleeding
of tot vasthechting der spieren. De eerste, d.
fasciae, liggen dadelijk onder d. huid en spannen d. ledematen, die gj geheel omgeven, en
houden d. spieren, vooral wanneer deze zich
samentrekken, op hare plaats. Ook versterken
zij d. samentrekkingen, en richten dus d. banden, die d. natuur ons heeft gegeven. Hun
werking komt in dit opzicht geheel overeen
met die der riemen, die men om 't lijf of een
lid gespt, om met meer kracht to loopen, of
to arbeiden. d. Aponeurosen voor d. aanhechting der spieren zijn bandvormige pezen, a.
't begin en 't eind v. een spier, waardoor deze:
a. d. beenderen bevestigd zi n. 't Weefsel der
aponeurosen is blinkend wit; d. vezelen zijn
bij d. fasciae door elk. gevlochten en liggen
voor d. aanhechting der spieren dicht bijeen..
Zij hebben dus weinig rekbaarheid en veroorzaken, wanneer zij ontstoken of gezwollen
hevige pijnen. Dikwijls geven zij wel
aanleiding tot verzakkingen v. otter, wijl deze
zich dan geen weg door d. aponeurosen kan
banen.
Apono, Zie Abano.
Apophthegms is een korte, geestige,
leerrijke zin- on gedenkspreuk, inzonderheid
v. een beroemd man. Diogenes Laertius heeft
ons, in zijn levensbeschrijvingen v. beroemde
Grieksche wtjsgeeren, to gelijk met hun lessen, d. merkwaardigste v. hunne spreuken
nagelaten.
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Apophylliet of vischoogensteen is een

doorschijnend, soms waterhelder, gesteente,
dat tot d. fam. der Zeolieten behoort, en uit 52,6
pct kiezelzuur; 25,5 pct kalk ; 4,75 pct. kali;
16,7 pct water en eenig fluor bestaat. 't Is
bladerig op d. breuk, glinstert als paarlemoer
en heeft een s. gew. v. ruim 2,2. 't Wordt in
d. Harz, in Skandinavi6 en in N.-Amerika
gedolven.
Apophysen zijn d. einddeelen der pljpbeenderen' in onderscheiding v. 't middelste
gestrekte stuk, dat Diaphyse heet. d. Diaphyse
bestaat uit een met beendermerg gevulde
holte, omsloten door een dicht, weinig poreus
beonweefsel, maar d. apophysen zijn een massieve ophooping v. spons-achtige beenstof,
wier vorm een geschikte gewrichtsoppervlakte
aanbiedt.
Apoplexie, woordelijk 't getroffen zijn, is
synoniem met 't woord beroerte (zie Beroerte).
Wij1 men in d. meeste gevallen v. beroerte
uitstorting v. bloed in d. hersenen vindt,
heeft d. nieuwere geneesk. 't ook op andere
uitstortingen v. blood toegepast. Men spreekt
in dozen zin v. Apoplexia pulmonum, Apoplexia hepatis, Apoplexia ovarii, d. i. uitstorting v. bloed in d. longen, d. lever, d. eierstok.
Aporie is een Grieksch woord, dat „ten
einde mad", onvermogen om to besluiten, beduidt. In d. redekunst verstaat men er d. gedachtewending door, waarbij d. spreker of
schrijver 't zoo voor doet komen, alsof hij
geen woorden weet om iets naar waarde to
uiten, of geen kans ziet tot een beslissing to
komen, en die a. d. hoorder of lezer overlaat.
Aporti (FERRANTE), in 't laatst der 18e eeuw
in 't Ital. stadje s. Martino gob., was d. eerste
die in Italie bewaarscholen volgens d. methode
v. FrObel invoerde. Hij werkte krachtig a. d.
invoering en verbetering v. 't lager onderwijs
in zijn vaderland, maar moest om zijne vrijzinnige gevoelens bij d. reactie, die op 1848
volgde, uitwijken, en word toen rector a. d.
universiteit to Turijn, waar hij in 1859 overl.
Aposiopesis of verzwijging is in d.
redekunst een gedachtewending, waarbij d.
spreker of schrijver indruk tract to waken
door opzettelijk in 't midden eener zin op to
houden en d. voltooiing a. d. hoorder of lezer
over to laten. Een beroemde aposiopesis is
't „Quos ego ..." in d. Aeneas v. Vergilius.
Apostaat (een) is iemand, die d. door
hem eens aangenomen g.odsdienstleer verzaakt, een afvallige. d. Romeinsche keizer
Julianus, die 't Christendom voor 't heidendom verliet, staat in d. geschiedenis met dien
toenaam gekenmerkt. Ook in d. staatkunde
zijn apostaten. Meermalen is 't voorgekomen,
dat groote staatslieden, 't verkeerde v. hun
streven inziende, v. partij verwisseld zijn.
Zoo zijn in Brittannie PITT en FOX v. d. tory's
tot d. Whigs overgegaan en word Peel v. protectionist freetrader.
Apostel is oorspronkelijk een Grieksch
woord ter aanduiding v. een opperhoofd met
eon leger of vloot uitgezonden. In 't N. T.
wordt 't moor bepaald gebezigd als titel v. d.
twaalf mannen, die door Jezus ter verkondiging zijner leer zijn uitgezonden. Doze twaalf
waren: twee zonen v. Jona : simoN, die d.
eerenaam PETRUS of KEPHAS (rots) kreeg, en
ANDREAS ; twee zonen v. Zebedeus:
JACOBUS (d. oudere) en JOHANNES ( rd. jonger, dien
Jezus lief had"); JACOBUS (d. jongere) ; PHILIPPUS ; NATHAITARL, vermoedelijk dezelfde als
BARTHOLOMEUS (d. i, zoon v. Ptolomaeus);
THOMAS gen. DIDYMUS ; MATTHAEUS, vroeger
een tollenaar, aldus in 't le evangelie ge-
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noemd, maar in 't 2e en 3e evang. LEVI geheeten; simort in 't 3e evang. ZELOTES en in
't le en 2e KANANITES bijgen.; JUDAS THADDEilS, waarschijnlijk dezelfde als LEBBEtilS, en.
JUDAS ISKARIOTH, d. verrader, voor wien
overige apostelen MATTHIAS kozen, maar later
SAULUS, gen. PAULUS, opgetreden
Eenige latere verkondigers v. 't Christendom.
worden ook wel apostelen genoemd, zooals bijv..
BONIFACIUS en ANSGARIUS. Volgens d. overlevering hebben d. Apostelen, in 't zevende of
twaalfde jaar na 't Pinksterfeest, waarop d..
eerste Christengemeente word gesticht, to Jeruzalem vergaderd, onderling d. toen bekendeaarde verdeeld tot hunne prediking. d. Kath.
kerk viort tot gedachtenis daaraan 't „Festum
divisionis Apostolorum" op 15 Juli.
Apostelen (Handelingen der) Zie Lukas.
Apostelen heetten in 't vroegere rechtswezen d. brieven, waarbij d. rechter, die eon,
vonnis geveld had, waarvan een der partijen
hooger beroep vroeg, d. appellant naar d.
hoogeren rechter verwees. Doze brieven waren
gegrond op d. regel v. 't Rom. recht, dat wie
v. een vonnis in hooger beroep wenschte to
komen, dat verklaren moest a. d. rechter, die
't vonnis gewezen had; d. brieven waren dan
't bewijs, dat d. appellant a. doze zijn verplichting en binnen d. gestelden tijd voldaan
had. In d. nieuwere rechtspleging is d. verplichting om apostelen to vragen, ten einde
in hooger beroep to gaan, afgeschaft.
Apostelbroeders waren ijveraars, die in
d. 13e en 14e eeuw 't Christendom tot d. eenvoud der eerste christengemeente wilden terugbrengen, maar daarbij tot dweperij vervielen.
d. Stichter V. daze secte was GERARDO SEGARELLI, een man uit d. arbeidersklasse to Parma,
die zich zelf voor een apostel hield, omgang
m.eende te hebben met s. FRANCISCUS, en als
boetprediker door Z.-W.-Europa toog, gevolgd
door aanhangers, die zich als d. apostelen
kleedden, barrevoets gingen en v. aalmoezen.
leefden. In Frankrijk word SEGARELLI in 1280,
gevanzt,mrleasnochdelijke krankzinnige ontslagen; doch er werden Pauselijke verordeningen tegen d. Apostelbroeders uitgevaardigd; op d. synode to
Wilrzburg werden zij in 1287 veroordeeld, en
in 1294 werden er eenigen to Parma verbrand,
welk lot ook SEGARELLI trof. Toen stelde zich
DOLCINO uit Milaan a. 't hoofd der Apostelbroeders; hij richtte een geschrift, dat tintelde
v. geestdrift en profetischen gloed tot alle
christennatien, om hen op to wekken tot
omverwerping v. d. bestaande kerk en een
nieuw godsdienstig tijdperk v. apostolischen
eenvoud in te treden. Hij voorspelde d. val
v. d. Pauselijken stoel en d. Keizerlijken troon
tegen 't jaar 1303 of 1304. Hij word vervolgd,
vluchtte naar Dalmatia, poogde met 1400 volgelingen weer vasten voet in Itali6 to krijgen,
maar word met velen der zijnen to Vercelli
gevangen en in 1307 levend verbrand. Nog in
1368 waren er echter apostelbroeders in Lombardia en Frankrijk.
A Posteriori en A Priori. Van daze
beide uitdrukkingen wordt d. eerste toegepast op dat deal der menschelijke kennis,
'twelk d. redo niet uit zich zelf kan puttee,
maar dat uit d. in- en uitwendige ervaring
of uit d. waarneming v. feiten wordt afgeleid ;
d. laatste gebruikt men tot aanduiding v.
'tgeen d. rode in zich zelf vindt, wat dus alle
ervaring of waarneming voorafgaat en wat
daarom, will geen ervaring zonder dit mogelijk is, d. voorwaarde der ervaring wordt genoemd. Zoo bijv. is 't begrip v. een lichaam
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een begrip a posteriori, terwijl dat v. ruimte
een begrip a priori is, omdat, bij 't wegdenken v. d. ruimte, 't begrip v. lichaam geheel
ophoudt, maar dat v. ruimte. als 't lichaam
wordt weggedacht, nog overblijft. Een kundigheid a posteriori is dus, in tegenstelling
v. een aangeborene, een verkregene; schoon
daarom niet alle ideeen, of begrippen a priori,
aangeboren zijn. Deze laatste bestaan onafhankelijk v. alle ervaring; d. begrippen of
idaeen a priori zijn zulke, die niet dan op d.
ervaring toegepast te voorschijn kunnen komen. Met 't woord a priori gaat 't als met
vele andere woorden die, uit d. wijsbegeerte
ontleend, in d. samenleving worden opgenomen, en dan tot aanduiding dienen v. eenig
wijsgeerig begrip, waarvan men slechts een
varwarde of duistere voorstelling heeft: zij
wijken dan niet zelden geheel v. d. wijsgeerige beteekenis af. Zoo gebruikt men 't woord
a priori niet zelden om iets aan to duiden,
dat v. zelf spreekt, of waarvan men reeds
vroeger d. overtuiging had.
Apostille is een kantteekening, door een
bevoegd persoon, krachtens zijn ambt of namens een college op een akte, bewijsstuk of
verzoekschrift geplaatst, met 't doel om dit
in handen to stellen v. een ander persoon,
gewoonlijk met verzoek v. bericht, consideratie
en advies (weleens verkort tot b, c en a). Apestille heet ook wel dit bericht, consideratie of
advies zelf, als 't als kantteekening op 't bedoelde document is gesteld.
Apostolisch is al wat v. d. Apostelen
afkomt en op hen betrekking heeft. Zoo zijn
Apostolische schriften d. door d. Apostelen
geschrevene; zoo werden d. eerste Christelijke
kerken d. Apostolische genoemd, omdat d.
Apostelen die bestuurden, en d. v. d. Apostelen uitgegane geest in deze voortduurde.
Zoo wordt d. Pauselijke zetel d. Apostolische
stoel genoemd, omdat d. R. Kath. kerk beweert,
dat d. apostel Petrus haar gevestigd heeft.
Apostolische kamer heet te Rome d. inrichting, die d. Pauselijke inkomsten bestuurt.
Apostolische zegen is d. zegen, die d. Paus
als opvolger v. Petrus uitspreekt. Apostolische canones heetten in d. oude Christelijke
kerk d. kerkelijke wetten, en later een verzameling v. 85 canones, waarover 't eerst in
394 iets gemeld wordt, waarvan op gezag v.
DIONYSIIIS EXIGIIiiS omstr. 't jaar 500 d. eerste
vijf als echt erkend werden, en die volgens
Johannes Scolasticus door 't synode v. 695
alle geldig zijn verklaard. Apostolische constitution zijn kerkelijke wetten, voorschriften
en gewoonten, in acht boeken vervat, waarvan d. meeste reeds in d. 3e eeuw in d. Oostersche kerk bijeengebracht zijn. Als bron v.
d. kennis v. d. gesteldheid der kerk in d.
eeuw hebben zij groote waarde, maar zij hebben nooit gezag in d. kerk gehad. Apostolische koning, Apostolische majesteit is d.
titel v. d. koning v. Hongarije; paus Sylvester II gaf hertog Stefanus I v. Hongarije in
't jaar 1000 dezen titel, omdat deze in Hongarije d. Christelijken godsdienst bevorderde
en zelfs predikte. Clemens XIII vernieuwde
d. gedachtenis v. dit feit, door a. koningin
Maria Theresia d. titel v. Apostolische koningin te verleenen (1750). 't Apostolisch gelootsformulier (symbolum apostolicum, doorgaans 't Credo = „ik geloof genoemd) is een
korte inhoud v. 't Christelijke geloof en draagt
dezen naam, wijl in d. 12 artikelen er van d.
leer der Apostelen vervat is. Reeds in d. werken v. Ambrosius, die in 't begin der 4e eeuw
leefde, vindt men deze Apostolische geloofs-
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belijdenis. Petrus Gnapheus beveelt op 't eind
der be eeuw d. bestendige herhaling v. dit
formulier bij d. openbare godsdienstoefeningen aan.
Apostrophe of Metabasis is een figuur
in d. redekunst, waarbij zich d. redenaar, om
indruk to maken, tot een niet aanwezig voorwerp wendt, een afwezend persoon als tegenwoordig, of een levenlooze zaak als levend
aanspreekt. Apostrophe heet ook 't weglatingteeken ('), dat voor, achter of in een woord
gesteld wordt ter plaatse, waar letters verzwegen zijn, bijv. 't huis = het huis, t'huis =
to huis, dankb're = dankbare.
Apothecium is bij d. korstmossen (lichenes)
't komvormig orgaan, waarin d. pijpjes zijn,
die d. sporen bevatten. d. Nederl. naam v.
dit bloemvervangend deel is schildje.
Apotheek (Fr. pharmacie) en Apothe.ker
(Fr. pharmacien). Apotheek beet d. inrichting,
tot 't bewaren, bereiden en verkoopen v. geneesmiddelen. Tot 't bewaren zijn noodig droogzolders voor kruiden, wortels, basten, bladeren
en bloemen, goed sluitende kasten en kelders
voor d. flesschen, kruiken en vaten, waarin
d. vloeistoffen tegen groot temperatuurverschil behoed worden. Tot 't bereiden dient eon
laboratorium, dat door fornuizen, distilleertoestellen en retorten geheel met een scheik.
werkplaats overeenkomt, en tot 't verkoopen
is d. winkel volgens wettelijke voorschriften
ingericht. Zoo zijn d. vergiften in een gesloten kast geborgen ieder artikel is v. een duidelijk etiquette voorzien, d. kruiden, extracten,
conserven, olien, spiritussen, elixers, poeders
en praeparaten zijn in laden, potten en stopflesschen geborgen; ook moeten er zijn gevoelige weegtoestellen met fijne gewichten, die tot
in milligrammen afdalen, en 't noodige voor 't
bewaren en registreeren der recepten. In beperkten zin wordt iedere gerangschikte verzameling v. geneesmiddelen apotheek genoemd, en
spreekt men v. veld-apotheken (bij 't leger),
huis-, scheeps- en homoiopathische apotheken.
Men onderscheidt pharmacie en pharmaceutiek.
Pharmacie is d. kunst om geneesmiddelen to
verzamelen, to zuiveren, te bereiden on to
bewaren; pharmaceutiek d. wetenschap, of
liever d. reeks v. wetenschappen, waardoor
men d. kennis verkrijgt tot 't uitoefenen der
pharmacie benoodigd. d. Pharmaceutiek bestaat alzoo in d. beoefening der nat. historie,
d. i. d. delfstofkunde, plantkunde en dierkunde,
der physica, scheik., warenkennis en vergiftleer met betrekking tot d. geneesmiddelleer.
d. Praktische toepassing dezer wetenschappen
is pharmacie.
Van d. oorsprong en eerste ontwikkeling
v. d. apothekerskunst is weinig met zekerheid
bekend, wijl aanvankelijk d. geneesmiddelen
door hen, die ze voorschreven, werden bereid.
In d. 4e eeuw v. Chr., schijnt 't eerst bij d.
Grieken d. bereiding der geneesmiddelen door
bijzondere personen, die geen artsen waren,
verricht te zijn; d. bereiding v. plantensappen
was toen d. voornaamste bezigheid der pharmaceuten, waarom zij ook 64'ordsuoL heetten:
eerst later werden zij cpaemaxoodthi; genoemd;
Epicurus noemde, 320 v. Chr., Aristoteles een
cpcxemaxondaq;, omdat die in zijn jeugd leefde
v. 't verzamelen en verkoopen v. geneeskrachtige planten.
Later werd d. pharmacie meer als een kennis
v. d. bereiding der vergiften beoefend, 't geen
zelfs koningen deden, zooals Attalus Philometor en Mithridates Eupator, naar wien een
algemeen tegengif, antidotum mithridaticum,
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heette, tot welks bereiding wel 54 versch.
stoffen werden gebezigd. (In d. „Pharrnacopoea
1-larlemensis", 1741, en in d. „Pharmacopoea
-Ultrajectina", 1749, vindt men nog voorschriften v. zulke mithridaten). Ten tijde echter v.
Dioscorides en Plinius narn d. pharmacie weder
meer d. richting der geneeskunde aan, zoodat
Plinius zelfs voorschriften voor d. bereiding
v. samengestelde geneesmiddelen gaf en d.
artsen v. zijn tijd berispte, dat zij niet zelf
bun geneesmiddelen bereidden, maar ze v, d.
seplasiarii kochten, die zich veelal a. d. vervalsching hunner waren schuldig maakten;
d. verkoopers v. geneesmiddelen werden toen
ook wel pharmacopolae en medicamentarii genoemd.
Een meer zelfstandige ontwikkeling der
pharmacie wordt in d. 8e eeuw aangetroffen
bij d. Arabieren; op 't einde dier eeuw werd
d. eerste openbare apotheek te Bagdad ingericht, en later erlangde deze inrichtingen
wettelijke voorschriften, overeenkomende met
onze tegenwoordige pharmacopoe6n; v. dien
tijd af tot d. 12e eeuw waren d. bereidingen
v. siropen en afkooksels v. geneeskrachtige
planten d. voornaamste bezigheden der pharmaceuten; eerst daarna werd door Abenzoar
en Alzaharavius 't distilleeren v. versch. geneeskrachtige wateren, in d. Arabische pharmule ingevoerd. Doze meerdere pharmaceutische kennis der Arabieren ging met hun
meer ontwikkelde geneesk. naar Europa over,
zoodat van dat tijdperk af 't ontstaan v. apotheken in Europa dagteekent, waarvan d.
eerste door Konstantijn v. Karthago te Salerno in d. 11e eeuw werd ingericht. In d.
volgende eeuw werd door Nikolaas v. Alexan-drie d. eerste handleiding tot bereiding v. geneesmiddelen, onder d. titel v. „A.ntidotarium"
geschreven, welk voor dien tijd voortreffelijk
werk later als „Isagogicarum introductionum in
artem apothecariatus opusculum" of „Dispensatorium ad aromatorios" algemeen verbreid
werd. In dit tijdvak werden d. bewaarplaatsen
v. geneesmiddelen ook menigmaal airoO ► xti
genoemd, zoodat dit eenige verwarring in d.
gesch. der pharmacie geeft, omdat ook d. inrichtingen, waar geneesmiddelen werden gezuiverd en bereid dien naam droegen. Van toen
af verkreeg d. uitoefening der apothekerskunst
meer regelmaat, 'tgeen blijkt uit wettelijke
voorschriften in d. 12e eeuw v. Rutgerus, koning v. Napels, en v. keizer Frederik II. Sedert
hebben zich deze inrichtingen voor d. bereiding v. geneesmiddelen over geheel Europa,
uitgebreid. Tot op 't einde der 15e eeuw wer-den hoofdzakelijk nog alleen die geneesmiddelen door de apothekers bereid, die a. d.
Arabieren reeds bekend waren. Deze stilstand
moet grootendeels a. d. nadeeligen invloed der
alchemie worden toegeschreven, omdat toen
nog geen wetenschappelijke pharmaceuten
bestonden, totdat eindelijk Basilius Valentinus
, op d. invoering v. scheikundige bereidingen
in d. apotheken en op d. beoefening der scheikunde bij d. apothekers aandrong; welk denkbeeld echter eerst door Paracelsus gedeeltelijk werd verwezenlijkt, zoodat d. volgelingen
v. Paracelsus zich dikwijls genoodzaakt zagen
zelf hun scheik. bereidingen te maken, 'tgeen
niet weinig bijdroeg tot 't ontstaan v. vele
geheime geneesmiddelen (arcana), waardoor d.
geneeskunde en pharmacie gedurende d. tweede
helft v. d. The en in d. 17e eeuw zeer werden
benadeeld. Eindelijk echter werden ook d.
scheik. bereidingen in d. pharmacopoe6n opgenomen; en v. dien tijd af ontwikkelde d.
apothekerskunst zich hoe langer zoo meer
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als wetenschap en hield zij met d. scheikunde

gelijken tred. Verg. Dobereiner, „llandb. d.

prakt. Pharmacie" (1840); „Die Elemente der
Pharmaceutik" von P. A. Cap. u. R. Brandes
(1841). Onze geneesk. wetgeving eischt zoowel
v. hen, die a. 't hoofd eener apotheek staan
als v. hen, die daarin werkzaam zijn, examens
voor een staats-commissie, ten gevolge waarvan een diploma als leerling-apotheker, hulpapotheker en apotheker wordt verworven, en
waarbij ook vrouwen worden toegelaten. d.
Apotheken staan onder toezicht v. d. geneeskundigen raad, die geregeld onderzoekt, of d.
verplicht aanwezige geneesmiddelen in een
goeden staat en in genoegzame hoeveelheid
voorhanden zijn.
Apothema noemde Berzelius 't bezinksel,
dat ontstaat, als een oplossing v. plantenextracten a. d. invloed v. d. dampkring wordt
blootgesteld. 't Is een donkerbruine, amorphe,
reuk- en smaaklooze stof, die vroeger, ofschoon
ten onrechte, geoxydeerde extractiefstof genoemd werd, welke dwaling door d. onderzoekingen v. De Saussure werd opgeheven, wijl
hij aantoonde, dat bij d. verdamping v. een
oplossing v. een extractiefstof d. zuurstof v.
d. dampkring zich niet met haar, maar wel
met een deel v. hare koolstof verbindt tot
koolzuur, en daardoor d. vereeniging v. een
deel v. hare zuurstof en waterstof tot water
bevordert, zoodat 't bezinksel niet rijker a.
zuurstof, maar wel rijker a. koolstof is.
In d. meetkunde heet apothema d. loodlijn,
die uit 't middelpunt op 't midden v. d. zijde
v. een regelmatigen veelhoek valt, of ook (wat
't zelfde is) d. straal v. d. ingeschreven cirkel.
Apotheose bed. Vergoding. Bij d. Ouden
was 't d. plechtigheid, waarmede menschen, die
der natie gewichtige diensten bewezen hadden, tot goden verheven werden. Bij d. Grieken was dit gebruik zeer oud. d. Meeste stichters hunner volkplantingen en steden waren
op d. munten vergood, en naderhand eigenden
zich zelfs nog levende vorsten d. naam eener
godheid op gedenkteekens toe. d. Romeinen
volgden eerst onder d. Caesars, in dit opzicht,
't voorbeeld der Grieken, zooals er nog een
menigte gedenkstukken voorhanden zijn, welke
Romeinsche vergodingen (consecration) vertoonen. Gewoonlijk wordt daarop d. Caesar op een
adelaar omhoog gevoerd, 'twelk tot 't gebruik
betrekking had, om zulk een vogel op d. brandstapel te plaatsen, op 't oogenblik, dat die
werd aangestoken. Op 't laatst werden zulke
vergodingen zoo algemeen, dat men er d. spot
mode dreef.
Apparaat noemt men in d. natuur- en
scheikunde ieder samengesteld werktuig, dat
tot een proef of scheik. bewerking wordt gebezigd; zoo is een retort een enkelvoudig werktuig, maar in verbinding met een ontvanger
is er een apparaat.
Appareil bet. in 't algemeen toerusting,
toebereiding. In 't krijgswezen (d. toerustingen
ten strijde, d. opstelling v. 't belegerings- of
verdedigingsgeschut), in 't zeewezen, in d. natuur- en scheik. (d. gezamenlijke werktuigen)
en in d. chirurgie ('t aanleggen v. 't eerste
verband) wordt dit woord aldus gebruikt.
Appaumee (Main) is in d. wapenkunde
een open hand, waarvan men d. vlakke palm
ziet. Dit teeken is bijzonder in gebruik in
Engelsche wapenschilden.
Appel (v. 't nieuw-Lat. appellatio = aan-

spraak, aanroeping) is in 't rechtswezen d.
toevlucht tot een hoogere rechtsmacht, om
verbetering to verkrijgen v. een beslissing,
door een lagere rechtsmacht uitgesproken. d.
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Appellant, d. 1. hij die appelleert (in hooger
beroep komt) doet dit, omdat hij beweert, dat
vonnis rechtskundig of feitelijk onrechtvaardig, onbillijk of onjuist is. Niet v. alle
vonnissen is appal mogelijk. Als d. Wet niet
toelaat, dat partijen verbetering vragen, heeft
d. rechter geoordeeld in hoogste instantie, in 't
laatste ressort. 't Doen v. hooger beroep, 't
aanteekenen v. appal veronderstelt dus 't
bestaan v. hoogere ressorten of instantiln.
Appel kan alleen aangeteekend worden v.
vonnissen, die nog geen kracht v. gewijsde
zaak hebben verkregen. In strafzaken kan hooger beroep worden ingesteld door 't Openb.
Minist. en door d. beklaagde of veroordeelde. In
ons Vaderland wordt hooger beroep toegelaten
in burgerlijke (ook handels-) zaken en in strafzaken; voorts a. d. Hoogen Raad v. vonnissen,
in burgerl. zaken gewezen door 't gerechtshof
v. Suriname, en v. d. arresten in burgerl. zaken in eersten aanleg, gewezen door 't HoogGerechtshof v. Nederl. India.
Appel (v. 't Fr. appeller = roepen, noemen)
is in 't krijgswezen 't aflezen v. d. namen der
militairen op d. loopplaats. Dezen moeten zich
daartoe op een bepaald sein v. trom of trompet ieder op zijn rangnummer in 't gelid stellen, opdat snel ieders tegenwoordigheid kan
blijken, 'tgeen in kritieke gevallen v. groot
belang kan zijn.
Appel (Fr. pomme). Dit woord heeft in d.
kruidkunde tweee'rlei beteekenis. Vooreerst
past men 't toe op een bepaalden vorm v.
vruchten, bestaande uit een vleezig, meer naar
buiten gelegen, en v. 't vrouwelijk voortplantingswerktuig geheel onafhankelijk, en uit
een perkamentachtig of steenhard, meer naar
binnen gelegen deel, waarvan 't eerste, schijf
geheeten, in vele gevallen eetbaar, 't laatste,
't zaadhulsel (gewoonlijk 't klokhuis genoemd)
niet eetbaar is en d. zaden in zich sluit. d.
Vruchten v. d. Appel-, pere-, kweepere-, mispelen lijsterbesboom, d. mei- en hagedoorn rekent men alle tot d. appelen. In d. tweede
plaats bezigt men 't woord Appel in meer
beperkten zin voor d. vrucht v. d. Appelboom.
Deze vrucht onderscheidt zich v. d. lijsterbessen, mispelen, mei- en hagedoorn-vruchten door
perkamentachtig zaadhulsel, en v. d. peer en
d. kwee hoofdzakelijk door d. vorm. Zij is in
oorspronkelijken of wilden toestand, ook wanneer zij rijp is, houtig, wrang, klein, zonder
geur. d. Cultuur heeft haar langzamerhand veredeld en haar d. eigenschappen gegeven, waardoor zij als voedingsmiddel en ooftsoort v.
zooveel belang is geworden. Aangezien echter
d. cultuur door invloeden werkt, welke niet
immer dezelfde zijn, maar op velerhande wijzen kunnen verschillen, is 't aantal soorten
dezer vrucht ontzaggelijk toegenomen. Zoo
vindt men in d. nieuwere handboeken voor
d. ooftboomteelt wel 1400 verscheidenheden
v. appelen opgegeven. Volgens Metzger zijn
deze op d. volgende wijs to rangschikken: a.
Geribde appelen. Van d. kelk at loopen over
d. vrucht zichtbare, regelmatige ribben; 't
klokhuis is groot, open en dikwerf onregelmatig, zooals b. d. calville en gulderling. b.
Rots-appelen. Van d. kelk of loopen over een
gedeelte der vrucht regelmatige ribben; 't
klokhuis is niet bijzonder groot en meestal
regelmatig. Aan d. boom Ain d. appelen blauw
berijpt maar niet vet op 't gevoel. Hun vleesch
relig, los en heeft een rote,- venkelis fljn-kor
of anijssmaak zooals blj d. roos-appel enpigeon.
c. Rambour-appelen. Groote appelen, die uit twee
ongelijke helften bestaan, rondom d. kelk geribd en steeds breeder dan hoog zijn. Hun
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vleesch is los, ggrrofkorrelig, meest aangenaam
v. smaak zooals bij d. rambour. d. Renetten.
Deze zijn schoon gevormde appelen, bij wie
d. welving gewoonlijk naar d. steel en d. kelk
toe gelijkmatig afneemt. Op den uitzondering
na zijn zij niet vet op 't gevoel. Alle zijn
grijs-gestippeld of min of meer roestkleurig
gevlekt. Hun vleesch is fijn-korrelig, bros en
aangenaam v. smaak, Zij rimpelen Licht bij
't liggen, zooals d. renet en goudpippeling. e
Strepelingen. Deze komen met d. roos-appelen
in vorm en kleur, doch niet in smaak overeen. Zij zijn alle roodgestreept; a. d. zonkant
neemt men tuss. d. strepen dikwerf roode
stippen waar, hoewel d. eerste ook dikwerf.
in elkander vloeien; in dit geval is altijd d.
schaduwzijde rood-gestreept. 't Klokhuis is
regelmatig; d. smaak zoet, rins of zuur. Indien
deze appelen op d. behoorlijken tijd geplukt
worden, rimpelen zij bij 't liggen niet,
d. strepeling en princesse-noble. f. Spitse appelen. Deze loopen naar d. kelk spits toe, hebben een regelmatig klokhuis, zijn eOnkleurig
of a. d. zonkant rood, niet berijpt. Zij smaken zoet, rins of zuur, en rimpelen niet licht,
bijv. d. limoen-appel. g. Platte appelen. Deze zijn
steeds breeder dam hoog, doch overigens a.
die der vorige klasse gelijk. Hiertoe behoort
bijv. d. aagtappel (capendu). Alle appelen bevatten, zoolang zij omljp zijn, veel appelzuur
en worden in dien toestand gebezigd tot 't
bereiden v. 't Extractum ferri pomatum, een
bekend geneesmiddel; later wordt een deel
v. dit zuur omgezet tot zekere hoeveelheid
suiker. Men gebruikt d. appelen niet alleen als
ooft, maar maakt er ook appelwijn of cider,
brandewijn, appelgelei, -siroop en -azijn van.
Appelboom (Pyre's Malus L.) Deze, met
d. pereboom een geslacht uitmakende, plant
behoort tot d. fam. der Pomaceen en d. Icosandria pentagynia. d. Stain , die niet hoog opschiet en door een roodachtige, schilfergewijze afvallende schors bedekt wordt, draagt
wijdafstaande takken en breed-eironde, op
korte bladstelen rustende, a. d. onderkant
wollige bladeren. d. Van binnen witte en v.
buiten rozeroode bloemen, die tot schermen
vereenigd zijn en bij twintig of meer meeldraden vijf met elk. vergroeide stikjlen bevatten, laten een veelal ronde, v. boven en onder
ingedrukte, versch. gekleurde, en over 't alge
meen aangenaam smakende vrucht achter
(Zie Appel). Botanisch gesproken, geldt als
vrucht des appelbooms alleen 't binnenste
perkamentachtige deel of klokhuis (endocarpium), dat doorgaans vijfhokkig is en in ieder
hokje twee (bij gekweekte verscheidenheden
dikwjjls meer), of, door mislukking, een enkel
zaad bevat. 't Vleezige, eetbare deel (schijf),
waarmede dit klokhuis vergroeid is, en waardoor 't wordt omgeven, maakt geen deel v.
d. vrouwelijke voortplantings-werktuigen nit.
d. Appelboom is een der meest verbreide
planten. Hjj gedijt 't best in 't N.-halfrond onder een gematigde luchtstreek, en bloeit in
Mei. Hoog in 't N. en in 't Z. v. Europa zijn
.zijn vruchten reeds v. minder waarde dan
in 't W. v. Midden-Europa. d. Kweekers kunnen d. appelboom doen groeien als stamboom,
leiboom on als pyramid°. d. Kunst is d. takken
zoo to leiden, dat zij elkander 't zonlicht en
d. toestrooming v. lucht niet benemen. In
bosschen en langs heggen komt hij in ons
vaderland verwilderd voor, in welken toestand
hij doornig wordt en kleine, oneetbare vruchten voortbrengt. 't Rout v. d. wilden appelboom vooral is voor schrijnwerkersarbeid
zeer geschikt; d. schors der wortels bevat,
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evenals die v. vele andere ooft-boomen, een
a1caloide, phloriclzine geheeten, dat men, hoe-wel zonder aanmoedigend gevolg, tegen tusschenpoozende koortsen heeft aangewend.
Appelius (JAN HBNDR.) werd in 1767 to
Iliddelburg geb., waar zijn wader predikant
bij d. Waalsche gemeente was. Hij studeerde
to Leiden, voorn. in d. rechtsgeleerdheid. en
oefende in d. stad zijner geboorte d. rechtsgeleerde praktijk nit, tot hij na d. omwenteling v. 1795 tot raadpensionaris v. Zeeland en
tot afgevaardigde v. dat gewest benoemd
werd. In 1803 werd hij tot Raad v. Financien
en een jaar later tot lid v. d. Staatsraad gekozen. Koning Lodewijk huldigde zijn bekwaamheden, door hem in 1808 a. 't hoofd
der Staats-secretarie to stellen, en in 1809 tot
minister v. Financien to benoemen. Onder 't
Fransch keizerlijk bestuur had hij zitting in
d. Staatsraad to Parijs bij d. afdeeling Financien. Na d. herstelling v. ons volksbestaan
stelde koning Willem I hem in 1814 tot lid
v. d. Raad v. State voor d. prow. Zeeland
aan; hij droeg hem bij d. vereeniging der
Zuicielijke met d. Noordelijke provincien d.
organisatie v. 't financiewezen in d. Zuidelijke gewesten op. In 1815 benoemde d. Koning
hem tot directeur-generaal v. 's rijks directe
belastingen, domeinen, registratie on in- en uitgaande rechten. In 1824 werd hij Minister v.
Financien. Hij stierf in 1828. Hoewel d. maatregelen, door Appelius bij d. belastingen voorgedragen, niet altijd toejuiching vonden, was
.er echter niemand, die hem d. lof v. ongemeene bekwaamheden, goede trouw en onkreukbare eerlijkheid ontzeide. Zijn vlugheid
v. geest, snelheid en kracht v. werkvermogen, 't heldere en veelomvattende v. zijn
blik, d. gemakkelijkheid, waarmede hij zich
bij monde en in geschrifte juist wist uit to
.drukken, wekten immer bewondering.
Appelman (BAREND) werd in 1640 to 's Gravenhage geb. en stierf in 1686. Hij was landschapschilder, meest v. Italiaansche tafereelen.
Op 't koninklijk verblijf to Soestdijk beschilderde hij d. wanden v. een groote zaal met
landschappen en beelden, waardoor hij zich
grooten roem verwierf. Hij schilderde voor
andere kunstenaars vaak d. achtergrond hunner werken; zoo heeft hij d. portretten v. Jan
d. Baan menigmaal met landschappen verrijkt.
Appelmans (PIETER) was een Nederl. bouwmeester uit d. 15e eeuw. Zijn talent toonde
liij door 't bouwen der s. Joris-kerk to Antwerpen, en hij wrochtte daar met Joh. Aurelius, d. hoofdkerk. Aan d. laatsten wordt
bouwen der kerk, a. d. eersten 't ontwerpen
T. d. kolossalen toren, a. d. rechterzijde, toegeschreven. Appelinans stierf reeds in 1434;
Amelius beleefde evenmin 't voltooien v. d.
In 1422 begonnen kerkbouw, die eerst in 1518
voleindigd werd, behalve dat d. linker-toren
tot heden ongebouwd gebleven is. Beiden
hebben echter daarmede een voortreffelijk
werk in gothieken of germaanschen stijl ontworpen.
Appel-olie of appel-essence, door d.
confituriers gebruikt, is een oplossing v. valeriaanzuren amylaether in alkohol. Deze
aether wordt verkregen door distillatie v.
rood chroomzuur kalium met geconcentreerd
zwavelzuur, amylalkohol en water, heeft dan
een doordringend sterken geur, maar bij oplossing in alkohol ontstaat 't aangename
aroma v. fijne tafel-appelen.
Appelsina of Sinaasappel noemt men
vrucht v. een verscheidenheid v. d. zoeten
.oranjeappe1 (Citrus Aurantium Sinenses), die
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in 't Z. v. Europa gekweekt wordt. d. Naam
komt waarschijnlijk niet v. China, maar v. d.
stad Messina, van waar deze vrucht in groote
hoeveelheid wordt aangevoerd. In vorm, smaak,
kleur en andere eigenschappen komen d. sinaasappelen 't meest met d. zoete oranjeappelen overeen; beider afstamming is nauw
a. elkander verwant. Zie 't art. Oranjeappel.
Appelzuur (C4 H6 06) is in 1785 door SCHEELE
in appelen gevonden, door DONOVAN in 1815 uit
lijsterbessen zuiver bereid, en sedert 1860
kunstmatig verkregen. 't Is 't beginsel, dat a.
vele vruchten, zooals kruisbessen, berberissen,
kersen en pruimen d. zuren en rinsen smaak
geeft, en bestaat uit ruim 59 pct zuurstof,
36 pct koolstof en ruim 4 pct watersbof.
Appendix (Lat. appendicula)
is een aanhangsel of toevoegsel a. 't slot v. een catalogue of ander boekwerk. In d. ontleedk. verstaat men er door d. uitstulpingen v. d. darmen, o. a. 't wormvormig verlengsel v. d.
dunnen darm.
Appenzell (Abbatis cella) is een Zwitsersch
kanton, geheel door dat v. s. Gallen ingesloten; 't bevat op 8 2/6 vk. geogr. mijl ongeveer
65 000 bew., en is met hooge bergen bedekt,
waarvan d. voorn. kruinen zijn d. Santis of
Meszmer, d. Geyzenspits en d. Kamor. d.
Grootste rivier is d. Sitter, die uit d. Alpsee,
't grootste meer in dit kanton, voortkomt, en
door s. Gallen, waar zij d. Goldach heet, in
d. Bodensee of 't meer v. Constanz valt. 't
Land, dat over 't algemeen meer tot d. akkerbouw dan tot d. veeteelt geschikt is, brengt
voort: rundvee, geiten, bijen, °oft, vlas, wijn,
hout, kalk, lei- en zandsteen, gips, mergel,
agaat en salpeter. Er zijn ook mineraalbronnen. 't Kanton bestaat uit twee zelfstandige deelen, die afzonderlijke afgevaardigden
ter bondsvergadering zenden, maar to zamen
slechts Oene stem hebben. 't Eene deel, Appenzell-Auszer-rhoden, waarvan Trogen en Herisau d. hoofdplaatsen zijn, telt op circa 6 vk.
mij1 52 000 meest hervormde bewoners, en 't
andere deel, Appenzell-Inner-rhoden op circa
3 vk. mijl 13 000 meest R. Katholieke bewoners, en heeft Appenzell a. d. Sitter met 4300
inw. tot hoofdstad.
Appert (BENJAMIN NIC. MAR.), geb. 16 Sept.
1797 te Parijs, broeder v. d. werktuigk. FRANcors A., wijdde zijn leven a. 't onderwijs en
a. verbetering v. 't lot der gevangenen, maar
had met veel achterdocht en tegenwerking
to kampen. Verdacht v. Napoleons-gezindheid
word hij in 1815 uit zijn leeraarsambt to Parijs
ontslagen. Hij vestige zich toen in N.-Frankrijk, waar hij door zijn met goeden uitslag
bekroonde methode v. wederkeerig onderwijs
zulken opgang maakte, dat hij door d. Regeering naar Parijs ontboden en met een cursus
voor officieren werd belast. Bij d. toepassing
v. zijn methode in d. militaire gevangenis to
Montaigne leerde hij 't lot der ongelukkige bewoners der toen nog zeer slecht ingerichte
kerkers kennen, en hij besloot zich voortaan
hun lot aan to trekken. Hij bezocht door geheel Frankrijk d. gevangenissen en wist door
woord en schrift menige verbetering te bewerken. In 1841 stichtte hij zelfs to Nemelfing
in 't dep. v. d. Moezel een toevluchtsoord voor
ontslagen gevangenen, dat echter door gebrek
aan geld en bijstand to niet is gegaan. Na 1846
bereisde hij voornamelijk Belgie en Duitschland, om daar d. toestand der gevangenen to
leeren kennen en op verbeteringen aan to
dringen. In d. meeste staten werd hij echter
met argwaan gadegeslagen, 'tgeen veelal zijn
streven belemmerde.
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is een door d. Franschen werktuigk. FRANQOIS APPERT omstr.1810
bekendgemaakte handeling om organische zelfstandigheden gedurende jaren zonder bederf
to kunnen bewaren. Deze bereiding bestaat
daarin, dat men die stollen, vooral voedingsmiddelen, in sterke, luchtdicht-gesloten glazen
flesschen of blikkendoozen, gedurende korter
of langer tijd a. een temperatuur v. 100° C.
blootstelt. 't Beginsel, waarop deze methode
berust, werd door Gay-Lussac opgespoord, die
meent dat 't daarin gelegen is, dat d. zuurstof uit d. dampkring, die bij 't dichtsluiten
in d. flesch of bus was, door d. organische
stofren wordt opgenomen, en zoo gebonden,
dat zij geen nadeeligen invloed meer kan uitoefenen; deze meening werd door 't scheik.
onderzoek der lucht, uit lang bewaarde flesschen, bevestigd, waarin geen zuurstof werd
aangetrofren, zoodat 't beginsel kan gezegd
worden te bestaan in 't bewaren v. organische stollen in stikstof.
Appetijt (v. 't Lat. appetitus= begeerte) is
d. eetlust, d. trek naar spijs, die in 't vooruitzicht v. een nabijzijnden maaltijd niet onaangenaam is, in d. meeste gevallen een bewijs
v. gezondheid is, en eerst na te lange onthouding v. spijs in werkelijken honger overgaat. Zachte prikkeling v. d. spijsverteringsorganen door d. spijsontbindende vochten is
er d. oorzaak van. Reeds d. geur v. een geliefde spijs doet 't speeksel in d. mond toevloeien ('t zoogen. watertanden). Ziekelijke
aandoening v. d. maag of een ander deel v.
d. spijsweg doet echter yank een valschen
eetlust, een onnatuurlijke appetijt ontstaan.
Appiani (ANDREA), d. schilder der Gratien,
werd in 1754 te Milaan geb. In zijn vroege
jeugd was GIUDEI zijn eerste meester in d.
teekenkunst, waarin hij spoedig zulke vorderingen maakte, dat hij weldra als decoratieschilder zijn brood kon verdienen. Hij zette
evenwel zijn studien voort te Parma, Bologna
en Florence, waarbij hij zich met ijver op d.
beoefening der anatomie toelegde. Driemaal
bezocht hij Rome om in d. geheimen der
fresco-schilderingen v. Raphael door te dringen, 'tgeen hem dermate gelukte, dat hij spoedig daarin zijn Italiaansche kunstbroeders
overtrof. Hij wijdde zich niet aan een bekende
manier v. schilderen, maar verwierf een eigen
stijl. Zijn meesterschap in 't fresco-schilderen
blijkt te Milaan, waar zijn fresco's in vele paleizen te vinden zijn. Hij vond een Maecenas
in aartshertog Ferdinand, wiens villa te Monza,
hij met bevallige flafondschilderingen versierde. Napoleon benoemde hem tot lid v. 't
Italiaansch Instituut v. kunsten en wetenschappen en schonk hem een jaargeld, dat d.
kunstenaar echter na d. val v. 't Keizerrijk
niet meer uitbetaald werd. Door een beroerte
getroffen, leed hij in zijn laatste zes lev nsjaren zorg en kommer, zoodat hij zijn teekeningen en studien moest verkoopen en in
1818 in armoede stierf. APPIANI behoort onder
d. bekwame Italiaansche historieschilders, en
sluit zich waardig bij d. vroegere Milaneesche
school aan. Vele gravuren getuigen v. d. schoonheid zijner werken. Zoo bracht Garavaglia zijn
te Alzano bij Bergamo berustende Ontmoeting tuss. Jakob en Rachel" in plaat ; Bartolozzi zijne of beelding v. Napoleon; Marcolai
't monument v. Jozef II. en „De vrijheid met
een jongeling in gesprek"; Bisi etste zijn gezamenlijke werken in 1820; J. Bernardi graveerde
zijn beroemden „Christus met d. Emmausgangers"; F. Anderloni zijn portret. Appiani's
fresco's zijn grootsch in aanleg, en onderscheiAppert's methode
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den zich door bevalligheid en zuivere teekening ; zijn koloriet heeft glans en harmonie,.
d. samenstelling is gelukkig. Zijn werken, no.ewel edel gedacht, missen, vooral in zijn
derijen met olieverf, d. krachtige uitdrukking,
en 't vuur der groote meesters. Die eigenschappen vindt men echter in zijn fresco's
wel, vooral in d. Evangelisten en kerkvaders,
die hij in d. kerk v. s. Celso te Milaan vervaardigde. Onder zijn beroemdste fresco's behooren ook : d. 25 schilderijen der zoldering
in d. Petrus-kerk te Mainz; die v. 't paleis
te Monza, d. fabel v. Psyche voorstellende;
en vooral die in 't Palazzo Reale te Milaan,
die wegens d. ziekte, die d. schilder in 1812,
trot, onvoltooid gebleven zijn, waar hij en
camayeux (in 't grauw) d. daden v. Napoleon
met meesterhand verheerlijkte; welke fresco's
door Rosaspina, v. 1812 t. 1822, in 32 keurige
gravuren, in 't licht gegeven zijn. Van zijn
schilderijen in olieverf zijn d. „Venus" en
„Amor", in d. villa Sommariva; „Rinaldo in
de toovertuinen van Armida" en zijn „Olympus" d. beroemdste.
Appianus, uit Alexandria, zaakwaarnemer
en bezorger der keizerlijke inkomsten, onder Trajanus, Hadrianus en Antoninus Pius, te
Rome, schreef een Rom. geschiedenis v. d.
beginne tot op Augustus, in 24 boeken, waarvan nog slechts d. helft bestaat: een ongelijk
werk, zijnde 't samengesteld, naarmate voor
d. verzamelaar d. bronnen vloeiden. d. Boeken
13 tot 17 over d. Rom. burgeroorlogen zijn
hoogst merkwaardig. Hij verhaalt eenvoudig,
onopgesierd en met blijkbare waarheidsliefde..
d. Beste nieuwere uitgaaf is die v. Schweighauser (Leipz. en Straatsb. 1785, 3 din). Een
uitgave te Parijs in 1840 is met door A. May
gevonden fragmenten verrijkt.
Appianus (PETRUS), geb. in 1495 te Leisnig
bij Meissen, en te Ingolstadt 21 Apr. 1552,
overl., schreef in 1540 een sterrekundig werk
vol belangrijke waarnemingen, die door Kepler
hoog werden geschat; hij nam tuss. 1531 en
1539 vijf kometen waar, en stelde (100 jaar
voor d. ontdekking der zonnevlekken) voor,
d. zon door gekleurde glazen waar te nemen.
Appingadam is een stad in d. prov. Groningen, a. 't Damsterdiep, nabij Delfzijl.
Gerneente telt 4000 inw., heeft een kantongerecht, een groote stoomzagerij en veel andere
inrichtingen v. nijverheid.
Appische weg ( Via Appia) is d. oudste
en beroemdste weg der Romeinen, die v.
Rome naar Capua liep, en door Appius Claudius Caecus, toen hij censor was, werd aangelegd. Later werd d. weg tot Brundusium
voortgezet. Hij was toen 60 geogr. mijl lang,_
8 M. breed; aan beide zijden was een muur
v. 7 dM. en om d. 1000 schreden was een mijlsteen, die als rustplaats kon dienen. Op voortreffelijke fundamenten was hij uit zeer harde,
zeshoekige stukken (meest lava) zoo zorgvuldig aangelegd, dat er zelfs geen naden te
zien waren. Men vindt er nog aanmerkelijke
overblijfsels van, bijzonder bij Terracina.
Appius Claudius, Zie Claudius.
Applaudissement is d. bijvalsbetuiging,
die bij een voorstelling d. spreker, vertooner
of kunstenaar ten deel valt, en zich al naar
mate d. geestdrift groot is, in handgeklap,
voetgetrappel en gejubel v. 't publiek openbaart. ”Een spreker met applaus begroeten"
beduidt insgelijks met toejuiching ontvangen.
Min edele voorstellingen, zooals 't dooden v.
stieren in een arena, worden ook met hartstochtelijk applaudissement toegejuicht, en dikwijls wordt, vooral in schouwburgen, door
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betaalde personen (claqueurs) 't sein tot applaudisseeren gegeven, 't geen reeds bij d.
oude Romeinen ook geschiedde.
Appleton is een stad met 11 000 inw. in
d. N.-Amer. staat Wisconsin, a. d. Fox-rivier
en a. d. Chicago-and-North-Western railway.
Er heerscht levendige handel en nijverheid.
Applicaten (Ordinaten) zijn rechte lijnen,
die binnen een kromme lijn met elkander
parallel getrokken en door d. as of een diameter in twee gelijke deelen verdeeld worden. Doze verklaring geeft Apollonius in zijn
werk over d. kegelsneden. d. Nieuwere wiskundigen, zooals Euler en Cramer, noemen
applicaat of ordinaat een rechte lijn, die uit
eenig punt eener kromme lijn onder een bepaalden, meestal rechten, hook naar een in
stalling gegeven lijn, d. abscissenlijn, getrokken wordt. d. Applicaten kunnen a. beido
zijden der abscissenlijn gelijk of ongelijk zijn;
er kunnen ter wederzijden een of meer applicaten, naar 't getal v. d. takken der kromme
lijn, bestaan en ter wederzijde .al of niet
evenveel; zelfs a. een zijde somtijds geene.
Doze uitbreiding v. 't begrip der applicaten
was noodig, om door d. verandering in d. Jigging der abscissenlijn en der applicaten, alle
veranderingen v. d. vergelijking, die d. aard
eener kromme lijn uitdrukt, to behouden, en
daaruit hare eigenschappen of to leiden.
Applicatuur is in d. muziek d. kunst,
om onder 't spelen d. vingers juist en doeltreffend to gebruiken.
Appoggiato is in d. muziek een term,
die aanwijst, dat d. tonen aaneengeschakeld,
gedragen, moeten voortgebracht worden. d.
Zanger moot dus daar ter plaatse niet adornhalen. Appogiatura is d. langzame, genuanceerde, gebonden voordracht v. eenige tonen.
Appoint is een wissel, die getrokken wordt,
om 't saldo to innen v. een rekening-courant,
zoodat door d. betaling beide partijen geheel
met elk. hebben aigerekend. Vandaar, dat
zulk een appoint dikwijls een som bevat, die
tot in centen afdaalt. Groote wissels worden,
om gemakkelijker verkocht to kunnen worden,
wel eons in wissels v. kleine bedragen verdeeld, on dan heeten doze deelen ook appoints.
Appointee (Croix), Zie Croix.
Apponyi (ANTON GEORG, graaf),Hongaarsch
edelman uit een oud geslacht, geb. 4 Dec.
1751 on overl. 17 Mrt 1817, bekleedde aanzienlijke staatsambten on was d. stichter v. d.
Apponyische boekerij, die 50 000 deelen bevat
on to Presburg voor leder toegankelijk is.
Apponyi (GEORG, graaf), kleinzoon v. bovengenoemde, geb. 29 Dec. 1808, heeft belangrijk aandeel gehad in d. staatk. ontwikkeling
v. zijn vaderland. Hij geraakte door zijn groot
redenaars-talent weldra a. 't hoofd der aristocratisch-conservatieve partij. In 1847 word
hij tot kanselier benoemd. d. Gebeurtenissen
v. 1848 deden hem v. 't staatstooneel terugtreden, maar op d. Rijksdag v. 1859 to Weenen
trad hij op als krachtig verdediger v. d. zelfstandigheid v. Hongarije. Hij won daardoor
d. harten zijns yolks, opende als koninkl.
commissaris d. landdag v. 1861 to Budapest,
en werd in dien tijd als d. meest geschikte
onderhandelaar tuss. Oostenrijk en Hongarije
beschouwd. Toen droegen echter d. pogingen
tot een vergelijk nog weinig vrucht. In d.
landdag v. 1865 vormde hij d. partij der gematigd-conservatieven, en hij neigde sedert
meer en meer tot d. Deak-partij.
Appositie is in d. spraakkunst een zelfstandig naamw. of een als zelfstandig gebruikt
bijvoeg. naamw., dat nevens een ander zelf-
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standig woord geplaatst wordt, om dit nader
to verklaren of to verduidelijken. d. Appositie
staat in denzelfden naamval als 't woord,
waar zij bijgevoegd is. In d. zin „Willem d.
Zwijger bestreed Granvella, 's Konings mi
nister, in tegenwoordigheid v. Margareta, d.
landvoogdes" zijn Zwijger, minister en landvoogdes, apposities.
Appretuur is d. bewerking, die fabrieksvoortbrengselen, vooral manufacturen, ondergaan, om ze uitwendig schooner of aanbevelingswaardiger to maken. Bij gewone stoffen
dient d. appretuur, om d. onzuiverheden, die
bij d. vervaardiging ontstonden, weg to nemen,
d. onefrenheden to verwijderen, glans a. d.
oppervlakte to geven, en door persing vastheid en dichtheid aan 't geheel to geven of
ook wel figuren aan te brengen.
Approbatie is v. een Lat. woord afgeleid,
beduidt goedkeuring, en wordt in die beteekenis in kerk en staat in vele gevallen gebruikt.
Approches, Zie Loopgraven.
Approximatie of benadering is in d.
wiskunde d. uitdrukking eener waarde, die
niet volkomen juist is, maar a. d. werkelijke
waarde zeer nabij komt. Zoo zijn d. getallen
in logarithmische en trigonometrische tabellen
niet precies, maar door ze tot in meer decimalen te berekenen, komt men d. volkomenheid immer nader. Vierkants- of kubiekwortels uit getallen, die geen tweede of derde
machten zijn, verhoudingen tusschen cirkelomtrek en -middellijn, d. meeste sterrekun
dige berekeningen hebben een approximatieve
waarde.
Appui (Steunpunt) beduidt in d. krijgskunst een plaats, die zoo gekozen wordt, dat
daardoor een zwak gedeelte v. 't leger versterkt of beveiligd wordt. 't Bestaat voornamelijk in d. keus v. een terrein, dat door
verdedigingswerken, bergen, bosschen of wateren, zoo gedekt wordt, dat d. vijand veel
yolk en veel tijd gebruiken moet, om 't to
naderen, om to trekken of aan to grijpen.
't Appui komt dus meest in d. verdedigingsoorlog te pas.
Appun (KARL FERD.), geb. 24 Mei 1820 to
Bunzlau, was een verdienstelijk natuuronderzoeker in Z.-Amerika, vooral op botanisch
gebied. Hij doorreisde voor d. Pruisische regeering Venezuela en in 1860 voor d. Britsche regeering Britsch-Guyana on onderzocht
daarna een groot deel v. Brazilio, waar hij d. .
Rio Negro en d. Amazonenrivier bevoer. Hij
verzamelde vele houtsoorten, schreef vele verslagen en opstellen in tijdschriften en gaf in
1871 't belangrijke werk uit: „linter den Tropen" (2 dln). Op een tweeden tocht door BritschGuyana kwam hij door een noodlottig toeval
om 't leven op 18 Juli 1872 bij Georgetown.
Apraxin (FEDOR, graaf v.), uit een edel
Tartaarsch gesl. in 1671 geb., werd door czaar - .
Peter d. Groote tot groot-admiraal der Russische vloot verheven, en bewees in d. oorlog
tegen koning Karel XII v. Zweden gewichtige diensten, zoo op d. Oost- als op d. Zwarte
zee. Tot tweemaal toe werd hij in rechten
betrokken over d. verduistering v. golden en
schuldig bevonden, maar door d. Czaar begenadigd. Over 't algemeen was hij ook weinig
met d. hervormingsplannen v. czaar Peter
ingenomen, doch hij diende hem met ijver en
bekwaamheid en overleed op 28 Nov. 1728.
Apraxin (STEFANO, graaf v.), kleinzoon v.
d. bovengenoemde, klom in d. strijd tegen d.
Turken op tot generaal en was een ijverig
tegenstander v. Pruisen on v. d. graaf L'Estocq..
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In 't begin v. d. Zevenjarigen oorlog zond
keizerin Elizabeth hem als veldmaarschalk
op Pruisisch grondgebied. Na een voorspoedigen tocht bevocht hij op 30 Aug. 1757 d.
overwinning btj GroszjAgerndorf. d. Weg naar
Berlijn was nu voor hem open, maar htj trok
naar Soerland terug. Dit stond waarschijnlijk
in verband met bemoeiingen over d. troons.opvolging, als Elizabeth, die gevaarlijk ziek
was, mocht overlijden. Elizabeth herstelde,
Tiep hem ter verantwoording voor een krijgsTaad, maar Apraxin overleed in d. gevangenis
-op 31 Aug. 1758.
Apries was koning v. Egypte en zijnen
wader PSAMNIS in 595 v. Chr. opgevolgd. Hij
streed ongelukkig tegen d. Babylonischen
koning Nebucadnezar en tegen Cyrene, waar•door in 570 v. Chr. een algemeenen opstand
tegen hem uitbrak, waarin hij te Sais om 't
Leven kwam. d. Aanvoerder v. d. opstand,
AMASIS, werd zijn opvolger.
April, v. 't Lat. aperire = openen, is d.
tweede maand v. 't oud-Romeinsche jaar en
d. vierde volgens onze jaarrekening. Vroeger
heette zij bij ons grasmaand en bij d. Duitschers Ostermonat (Paaschmaand) omdat 't
Paaschfeest veelal in deze maand gevierd
wordt. d. Zon staat dan in 't teeken v. d.
Ram. Voor d. landbouw is April een belangvijke maand, want d. meeste gewassen worden dan gezaaid of gepoot. Een zonderling
volksgebruik doet op den eersten April allerlei
fopperijen bedenken ;• wie zich tot 't doen v.
•een onmogelijke of dwaze boodschap laat
.overhalen, wordt Aprilgek genoemd, en zelfs
in d. dagbladen wordt op 1 April wel eens
, een ongebeurd feit verkondigt. Sommigen beweren, dat 't sturen met een April-boodschap
•doelt op 't zenden v. Jezus door Pilatus a.
Herodes en door Herodes a. Pilatus, waarom
- zulken doze gewoonte ongeoorloofd achten.
A prima vista bet. in d. muziek 't zonder voorafgaande studie onmiddellijk voor*dragon v. een muziekstuk, en wordt ook wel
van 't blad of op 't eerste gezicht zingen of
-spelen genoemd.
A priori, Zie A posteriori.
Apronius (Lucius) diende onder Drusus
in Germani6, was later proconsul in Afrika,
‘en in 28 n. Chr. veldheer in deze gewesten.
d. Friezen, door d. knevelarijen der Romeinen
-tot wanhoop gebracht, kwamen in opstand.
Apronius, wiens hoofdkwartier op 't kasteel
Flevum was, rukte uit om hen te bedwingen,
maar leed bij 't woud Baduhenna zulk een
-nederlaag, dat hij zijn gesneuvelden in handen
der Friezen moest laten. Waar 't kasteel FleNum en 't woud Baduhenna gezocht moet
-worden, wordt wel gegist, maar blijft onzeker.
A propos beduidt ter rechter tijd, maar
wordt oneigenlijk gebruikt als een tusschenwerpsel, dat zooveel zeggen wil als: „Daar
valt mil in ...."
Apsiden en Apsiden-lijn. Een apsidenlijn is d. groote as v. d. elliptische baan eenerplaneet, en hare uiteinden noemt men apsiden.
hij deelt d. omtrek v. zulk een baan in twee
gelijke en gelijkvormige deelen en gaat tevens
door d. beide brandpunten der ellips. Dewijl
d. zon in een dezer brandpunten staat, zal
*eon planeet of komeet zich 't dichtst btj of
verst v. d. zon bevinden, als zij door d.
lijn der apsiden gaat. In 't eerste geval wordt
zij gezegd door haar perihelium, in 't tweede
door haar aphelium te gaan. Bij d. maanbaan worden die beide punten perigeum en
apogeum genoemd, omdat d.. maan 't dichtst
bij of 't verst v. d. aarde wanneer zij in
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die punten staat. d. Ligging v. d. apsidenlijnen der planeten- en kometen-banen alsmode die der maanbaan is a. langzame verplaatsing onderhevig, in d. richting v. 't W.
door 't Z. naar 't 0. Deze verplaatsing is een
gevolg v. d. aantrekking der andere lichamen
v. 't planetenstelsel.
Apsis heette in d. oudste Christenkerken
d. halfcirkelvormige nis, die tot plaatsing v.
't altaar bestemd was. Om d. gedaante werd
deze ruimte ook wel concha, d. I. schelp genoemd.
Apsjeron is 't schiereiland a. d. W.-trust
v. d. Kaspische zee in 't Russische gouvernement Bakoe, waar d. merkwaardige slijkvulkanen, altijd brandende naptha-wellen,
aardpek-groeven en petroleumbronnen zijn. d.
Petroleum komt uit tertiaire gronden, waaronder een ondoordringbare leemlaag ligt. Er
zijn wel 125 petroleum-bronnen op dit schiereil. en op d. nabijgelegen eil. Swinoi-ostrow en
TSJELEKIN zijn er nog veel meet Tien KM. t.
0. v. Bakoe brandt 't Groote eeuwige vuur,
en iets Zuidelijker 't Kleine eeuwige vuur.
Uit kloven stroomt daar koolwaterstofgas,
dat met een 6 M. hooge vlam immer brandt.
d. Vuur-aanbidders hebben in d. nabijheid
daarvan een tempel en een klooster gesticht.
Aptera (Vleugelloozen). Onder dezen naam
vereenigde Linnaeus in den orde alle gelede
dieren, die geen vleugels bezitten, als : d.
schaaldieren, spinachtige dieren, d. duizendpooten en vlooien. Later is men bij d. indeelingen verder gegaan en werd deze orde in
versch. afdeelingen verbrokkeld, omdat zij een
negatief kenmerk was, zeer ongelijkvormige
dieren vereenigde en dus onnatuurlijk was.
Sedert Latreille (zie op dien naam) is d. naam
Aptera niet meer a. een orde v. dieren gegeven,
maar alleen gebruikt als soort-onderscheiding.
Apteryx (d.) is een zonderlinge vogel, zonder vleugels, behoorende tot d. fam. der struizen. d. Eenige soort v. dit geslacht, d. Apteryx
australis Shaw, was langen tijd niet anders
bekend dan door een huid, die Shaw v. zijne
reizen had medegebracht, en door d. beschrijving on afbeelding, welke die natuuronderzoeker v. dit dier gegeven had. Wijl er bij
velen twijfel bestond, of deze wel met d. natuur overeenkwamen, bood lord Derby, die 't
opgezette dier v. Shaw bezat, het in 1834 a.
d. Engelsche Zoological Society aan, bij welke
gelegenheid een nauwkeurige beschrijving en
of beelding vervaardigd werd. Sedert zijn er
eenige levende exemplaren in Europa overgebracht, en tegenwoordig is d. Apteryx zeer
good bekend. d. Apteryx leeft in Nieuw-Zeeland, waar d. inboorlingen hem Kiwi noemen.
Hoewel hij goon vleugels bezit, heeft hij toch
een paar sterkere pennon a. 't einde v. d.
zeer kleinen metacarpus; zijn beenderen zijn
niet voor d. lucht geopend, die evenmin in d.
onderbuiksholte indringt ; 't borstbeen is zeer
klein en zonder uitspringenden kiel. Zijn vederen gelijken op die v. d. Emeu, zijn bek op
dien der snippen en zijn pooten op die der
hoenders; hij is niet grooter dan een haan.
Hij leeft bij paren in d. dichte bosschen, waar
hij zich overdag onder ruigte en riet verschuilt en 's nachts op wormen en insecten
uitgaat. Tuss. d. wortels v. d. Rataboom (Metrosideros robuqta A. C.) maakt 't wijfje een
ruw nest en legt er een ei zoo groot als een
ganzenei. Wormen en insecten vangt dit dier
door d. grond met d. pooten op to krabben
on d. langen bek in d. moerassigen bodem to
steken; 't schijnt dat eon bijzonder instinct
hem d. plaatsen doet vinden, waar zijn voed-
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meen heeft Apulie een vlakken bodem met
schoone weiden (d. Tavoliere di Puglia, d. i.
.andere nachtdieren heeft hij kleine oogen. Zijn
schaakbord v. Apulie). Door d. geheele lengt6
geluid is een zeer schel gefluit; door nabootloopt een zijtak v. d. Apennijnen, d. Apulische
sing daarvan lokken d. Nieuw-Zeelanders hem,
Apennijnen
geheeten, en in 't N. isi een afzonwaarna zij hem door 't plotseling ontsteken .
v. een fakkel verblinden en bij d. hals grijderlijke berggroep v. uitgedoofde vulkanen:
pen. Hij loopt onbegrijpelijk snel en verdedigt
Gargano, waarvan d. Monte Calvo zich 1600
zich door met d. pooten achteruit te slaan
M. bov. 'd. zeespiegel verheft. 't N.-0. deel, d.
tegen honden. Voor d. komst der EuropeOrs
prow. Foggia is een met gras bewassen vlakte ;
hadden d. inboorlingen reeds zooveel jacht
0. en W. v. d. bergketen is een smal, zandig
kustland, en d. rivieren Fortore, Ofanto en.
op deze dieren gemaakt, dat zij die in sommige streken, bijna geheel uitgeroeid hadden. d.
Brandano zijn niet bevaarbaar. d. Voorn. voortKiwi's v. d. Zuidelijke bosschen zijn veel groobrengselen zijn: paarden, runderen, schapen,
ter dan die v. d. Noordelijke.
hout, zuidvruchten, katoen, olijfolie, wijn,
Apulejus (AULUS Lucius), een beroemd
graan, zout en salpeter. 't Klimaat is gezond,
wijsgeer, werd omstr. 't jaar 120 n. Chr. in
maar d. sirocco (heete Zuidenwind) en 's zomers
d. kleine stad Madaurus in Numidie geb.
watergebrek zijn er landplagen. d. Bevolking
.Eerst bestudeerde hij te Athene d. Grieksche
is vlijtiger en ordelijker dan d. overige bewijsbegeerte, en meer bepaald die v. Plato,
woners v. Zuid-Italio ; en beoefent veeteelt,
daarna te Rome, waar hij een aanzienlijken
landbouw en nijverheid; d. hoofdmarkten nu:
post bekwam. Na d. dood zijner ouders in 't
Foggia, Manfredonia, Bari, Barletta, Lecce en
bezit v. een groot vermogen gekomen, onderTarente. d. Spoorweg v. Ancona n. Brindisi
nam hij ter vermeerdering zijner kennis groote
vertakt zich door geheel Apulie.
reizen. Hij werd alzoo een groot geleerde en
In d. oudheid bloeiden langs d. kust vele
bekwaam redenaar, maar verdiepte zich ook
Grieksche kolonien; geheel Zuid-Italio werd
in allerlei mysterien en tooverkunsten. Hij
daarom wel Graecia Magna (Groot-Griekenhuwde een rijke weduwe, die hem in een geland) genoemd. Tarente was d. aanzienlijkste
vaarlijke ziekte verpleegd had,. maar werd
dezer volkplantingen, maar na d. onderwerdoor hare bloedverwanten v. tooverij beschulping der Samnieten traden d. Romeinen ook
digd. d. Redo, waarmede hij zich schitterend
hier veroverend op, en met d. val v. Tarente
en met goed gevolg verdedigde, getiteld : „Apoin 272 v. Chr. werd geheel Apulie bij 't Rom.
logia sive oratio de magia," is bewaard geblegebied ingelijfd. In d. middeleeuwen kregen
ven en bevat veel opmerkelijke bijzonderhoden
d. Noormannen er vasten voet: d. zonen v.
over d. begrippen v. zijn tijd. 't Best bekende
TANCRED, zooals Robert Guiscard, Willem
werk v. hem is een roman : „De gouden ezel,"
IJzerarm en Roger, hielden er zich staande,
waarin hij d. gewoonten en gebreken v. zijn
zoodat Roger Apulie met Calabri6 en Sicili ✓
tijd geestig hekelt, een werk, dat niet vrij v.
tot een konirrkrijk vereenigde.
gezochtheid en gezwollenheid is, maar toch
Apure is d. naam v. een rivier en v. een
zeer schoone en bevallige tafereelen behelst.
staat, beide der republiek Venezuela. d. Rivier
Apulejus heeft er zeer veel toe bijgedragen,
Apure is een linksche tak v. d. Orinoco, ontdat d. Grieksche en Oostersche wijsbegeerte, en
springt op d. sierra d. Merida (een uitlooper
godsdienstige begrippen met d. wijsgeerige
der Andes), ontvangt versch. bevaarbare zijideeen v. zijn tijd werden vermengd. In dit oprivieren, en is 213 geogr. mijl lang, waarvan
zicht is zijn geschrift: „De Deo Socratis" (over
188 bevaarbaar. d. Staat, waardoor deze riv.
d. God v. Socrates) hoogst merkwaardig. Hier
stroomt, en die er naar heet, is 890 vk. geogr.
heeft hij een denkbeeld voorgedragen, dat een
mijl groot, heeft ruim 20 000 bew. en ligt ten
belangrijke rol in d. latere Alexandrijnsche wijsZ. der rivier tuss. Columbia en Guyana. 't
begeerte gespeeld heeft. Volgens dit betoog is
Geheele gewest is een dal, dat zich op som't Gods Majesteit onwaardig om onmiddellijk
mige plaatsen slechts 60 a 70 M. bov. d. zee
bij d. veranderingen en verschijnselen der naverheft. 't Is er zeer warm, want d. gemidtuur tusschenbeide te komen. Deswege heeft
delde temperatuur is 33. C., maar niet ongehij zijn dienaars. Deze zijn demons, in onzond; er groeit hoofdzakelijk suikerriet en
zichtbare luchtvormige lichamen, bewoners v.
mais.
Apurimac is een Peruaansch departement,
d. streken tuss. hemel en aarde. Zij weten
alles wat er in d. natuur of in 't menschelijk
aldus geheeten naar d. riv. Apurimac, die
gemoed bestaat of voorvalt. Somtijds, vooral
een der bronnen v. d. Amazonenstroom is.
wanneer God d. mensch tot een taak roept, zijn
't Departement is 310 vk. geogr. mijl groot,
zij in hem, en doen zij in zijn plaats wat God
heeft 120 000 bew. en tot hoofdstad Abancay
eischt. Uit dat weinig wijsgeerig, hoogst vermet 12 000 inw.
Apyrexie is in d. geneeskunde d. tijd tuss.
ward voorgedragen, denkbeeld meende Apulejus alle godsdienstige gebruiken bij d. vol.
twee aanvallen v. tusschenpoozende koorts.
keren te kunnen verklaren. Behalve het boAls d. koortsaanval geweken is, gevoelt d.
vengenoemde heeft hij nog weer werken v.
lijder zich dikwijls vrij gezond, hoewel zwaarte
wijsgeerigen inhoud geschreven, die tot ons
in d. leden, hoofdpijn en gebrek a. eetlust hem
zijn gekomen. Zij zijn uitgegeven door Oudenvaak bijblijven, Hoe korter 't tijdperk der
dorp, Rhunkenius en H. Bosscha v. 1786 t. 1823
apyrexie duurt, des te langer duurt d. daar(3 dln).
opvolgende koortsaanval. Voor d. pogingen
Apulejus Barbarus (Luaus). Op dezen
tot genezing en stuiting der koorts is d.
naam gaat een kruidboek door, waarschijnlijk
apyrexie d. aangewezen tijd. Bij langen duur
in d. 4e eeuw geschreven: „Herbarium seu d.
der ziekte blijft ook gedurende d. apyrexie
medicaminibus herbarum."
d. polsslag snel, d. milt uitgezet en krijgt d.
Apulie (Ital. Puglia) is 't Z.-Oostelijkste
huid een eigenaardige tint.
dael v. Italio, d. hiel en hak v. d. laars. 't
Aqua is een Lat. woord, dat water beduidt,
Ligt tuss. d. golf v. Tarente en d. Adriatische
en waarvan 't meerv. aquae door d. Rom.
zee, omvat d. provincien Bari, 119ggia en Lecce,
gebruikt werd om geneeskrachtige bronnen
heeft op 200 vk. geogr. mijl millioen bew.
te benoemen, die voor 't meerendeel nog been eindigt in d. Zuidpunt: Capo di Leuca. d.
staan en aanleiding gegeven hebben tot plantsN.-W. grensrivier heet Fortore. Over 't algenarnen als: Aix (Aquae Sextiae) in Provence,
I.
18

sel overvloedig is, want in vergelijking met
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Aqui (Aquae Statiella) in Liguri6 en ook
Aken (Fr. Aix-la-chapelle) in Rijn-Pruisen.
Aqua Binelli, Zie Greosoot.
Aquaeductus, Zie Waterleiding.
Aqua fortis, Zie Salpeterzuur.
Aquamarin, Zie Beryl.
Aquapendente (HIERONYMUS FABRIOIUS
ab), aldus naar zijn geboorteplaats genoemd,
was een beroemd geneesheer en ontleedkundige, en werd in 1537 geb. Hij studeerde te
Padua, en volgde in 1565 daar Fallopius op
als hoogleeraar in d. ontleedkunde. Hij bekleedde dat ambt ruim 50 jaar. d. Senaat v.
Venetic verhief hem tot ridder v. s. Marcus,
schonk hem een gouden keten, en benoemde
hem tot antecessor supraordinarius. Hij overleed, 82 jaar oud, te Padua. d. Ontdekking der
klapvliezen in d. aderen wordt a. hem toegeschreven. Zijn ontleedkundige werken zijn te
Leipzig in 1687 uitgegeven. Ook in d. heelkunde, waarvan hij 't onderwijs met dat in
d. ontleedkunde vereenigde, had hij groote
verdiensten; hij heeft vele nieuwe werktuigen uitgedacht. Zinn werken over dit vak zijn
te Padua in 1617 uitgegeven. •
Aqua regis, Zie Chloorwaterstofzuur.
Aquarel (Een) is een teekening of schildering in waterverf. Gewoonlijk wordt d. teekening met sepia of Oost-Indischen inkt vervaardigd en met doorzichtige kleuren bedekt,
ofschoon d. schaduwen ook wel op d. kleuren
gelegd worden. Men gebruikt hierbij voornamelijk sapverven, hoewel door herhaald wrijven en slibben minerale verven ook wel
geschikt worden gemaakt. Als grondmateriaal
wordt goed gelijmd, fijnkorrelig velijn papier
gebruikt. Aquarel-schilderijen zijn dikwijls uitvoerig en fijn gepenseeld, maar zij behouden
toch steeds een schets-achtig voorkomen.
Vooral in Engeland wordt veel werk gemaakt
v. dit genre. Er zijn genootschappen v. aquarelschilders ; er worden tentoonstellingen v. aquarellen gehouden, waar rijke kunstliefhebbers
vaak hooge prijzen voor d. stukken besteden.
LANDSEER, LEE, CATTERMOLE en vele anderen
hebben er grooten roem mede verworven. In
Frankrijk dient 't aquarelschilderen meer om
a. schetsen door levendige kleuren een groote
aanschouwelijkheid en aantrekkelijkheid te
geven. Evenwel zijn d. landschapschilders
ISA.BEY (d. vader), J. oumiE, Gut en nog enkelen meer beroemde aquarellisten.
Aquarium (Een) is een glazen vat, waarin
levende waterdieren en waterplanten worden
gehouden en gekweekt. Men heeft getracht
in een gesloten glazen, gedeeltelijk met water
en verder met dampkringslucht gevulden bol
eenige waterplanten in kiezel en kalk en
daarbij eenige stekelbaarsjes en zoetwaterslakken te plaatsen. d. Stekelbaarsjes leefden
ten koste v. d. slakken, d. slakken ten koste
v. d. planten, die hun voedsel vonden in d.
uitwerpselen en overblijfselen der dieren; d.
dieren leverden 't voor d. planten noodige
koolzuur, d. planten vulden d. door d. dieren
verbruikte zuurstof weer aan. In d. laatsten
tijd heeft 't aquarium meer 't doel gekregen,
om bij good van boven invallend licht, vrije
toetreding v. dampkringslucht en gestadig toeen wegstroomend water visschen en andere
rivier- of zeebewoners (want er zijn zoowel
zoet- als zout-water-aquariums) in hunne eigenaardige ontwikkeling en leefwijs gade to slaan.
In btjna alle groote steden, maar vooral to
Berlijn en in d. Amsterdamschen zoOlogischen
tuin Natura artis magistra treft men tegenw.
zulke aquariums aan, waar talrijke nieuwsgierigen d. zonderlinge vormen, prachtige
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kleuren en ongekende gedragingen der waterdieren bespieden en d. natuuronderzoeker stof
en gelegenheid . vindt tot ernstiger studie. In
een zeewater-aquarium kan men gadeslaan hoe r
tuss. zeegras (Zostera marina) polypen, zeeanemonen en roode zeesterren zich eigenaardig bewegen en voeden, kreeften, die zich
met 't achterlijf voor hun levee in horens
v. zeeslakken hebben bevestigd, zeepaardjes,
naaldvisschen en zeeschorpioenen.
Aquarius, Zie Dierenriem.
Aquatinta, Zie Graveeren.
Aqua tofana (Toffana, Tuffana of Aquetta
di Napoli) is een langzaam maar zeker werkend vergif, dat zijn naam naar d. uitvindster
Tofana draagt, zoo holder is als water, en bij
een oppervlakkig onderzoek nauwelijks eenige
vreemde bestanddeelen vertoont. Tegen 't
einde der 17e eeuw zijn daarmede vele personen vergiftigd, voornamelijk mannen door
ijverzuchtige vrouwen. Vijf of zes druppels
waren voldoende om d. dood to weeg te brengen, die zonder smarten of ontstekingen langzaam volgde, met verzwakking, gebrek a.
eetlust en gestadigen dorst. d. Gifmengster
verzond 't vocht in kubieke fleschjes met 't
opschrift „Manna v. s. Nicola v. Bari". Zij is
onder keizer Karel VI der justitie in handen
gevallen, en heeft op d. pijnbank beleden,
600 v. die fleschjes geleverd te hebben. 's Keizers lijfarts GANELLI, die toegang had tot d.
processtukken, zegt, dat 't gif bestond uit gekristalliseerd arsenik met herba cymbalariae
maar men twijfelt a. d. waarheid v. deze opgaaf. d. Bereiding is tot dusverre een geheim,
dat slechts te Napels bij weinigen berusten
zou. Thans hoort men er niet veel meer van.
Aqua vitae (letterlijk levenswater, verg.
't Fr. eau-de-vie) is een thans weinig meer gebruikelijke naam voor geestrijk vocht, bepaald v. brandewijn. d. Volksuitdrukking, een
akkefietje, is hiervan afkomstig.
Aquifoliaceen, ook Ilicineen geheeten,
vormen een familie v. tweezaadlobbige planten, die immer-groene heesters en lage boomen omvat, in 't gematigde deel v. Amerika
en AziO meerdere soorten telt, maar in
Europa alleen d. hulst (Hex aquifolium) heeft.
Alle hebben afwisselende of tegengestelde
enkelvoudige bladeren, die veelal lederachtig
zijn, tweeslachtige bloemen met kleinen vierzesdeeligen kelk en steenvruchten hebben.
Aquila, hoofdstad der Ital. prov. Abruzzo
ulteriore, a. d. Aterno (Pescara) in d. nabijheid v. d. hoogsten top der Apennijnen, is een
vestingstad met 18 000 inw. In 1703 werd zij
door een aardbeving, waarbij 2000 personen
orakwamen, bijna geheel verwoest. Aquila is
d. zetel v. een bisschop en geldt voor een der
best gebouwde steden v. Z.-Ralik.
Aquila was een Jood uit Pontus in
Klein-Azig, diet waarschijnlijk to Rome. to
gelijk met Pnscilla, Christen word. Later
woonde hij to Corinthe, ten gevolge v. een
bevel v. Claudius, krachtens 'twelk 't a. d.
Joden, waaronder ook d. Christenen werden
gerekend, verboden werd, langer to Rome to
woven. d. Apostel Paulus woonde te Corinthe
bij hem in, en deelde in zijn handwork. Later
reisde Aquila met Paulus naar Syrie. In Paulus' brieven a. die v. Rome en a. Timotheus
vindt men des Apostels groeten a. Aquila.
Aquila (Jon. KASPER), geb. 7 Aug. 1488 teAugsburg, was Luthers vriend en helper bij
diens btJbelvertaling. Hij was in 1514 predikant to Bern, daarna veldprediker bij Franz
v. Sickingen, later onderwijzer v. diens zonen,
eindelijk superintendant to Saalfeld. Meerma-
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len liep hij,. door zijn scherpe geschriften, gevaar vrijheid en leven to verliezen,. maar
vorstelijke bescherming (o. a. v. vorstin Katharina v. Schwarzburg) redde hem. Hij overleed in 1660. Van zijn theologische twistschriften zijn : „Christliches Bedenken auf das Interim' (1548) en „Das Interim illuminirt" (1548)
't belangrijkst.
Aquila (FRANC. FARAONIUS), in 1676 te Palermo geb., was teekenaar en schilder, maar
voornamelijk graveur, die uitstekende etswerken vervaardigd heeft. In 't begin der 18e
eeuw graveerde hij to Rome naar d. beste
schilders en beeldhouwers. In een breede maflier, volgde hij 't voorbeeld v. Santi Bartoli,
hoewel zijn werken iets droogs hebben. Zijn
beste werk gaf hij in 1722 uit, bestaande in
22 groote platen, onder d. titel v. „Picturae
Raphaelis Urbinatis ex aula et conclavibus
palatii Vaticani in aeneas tabulas nunc primum omnes deductae." Ook graveerde hij
n 't Avondmaal" naar Alban', „d. Slag en d.
triomf v. Constantijn" naar d. schilderij v.
Camassei in 't Lateraan; „'t Schip v. s. Petrus"
naar Giovanni Lanfranco (dat voor d. s. Pieterskerk in mozalek gebracht is) en „'t Lijden
der twaalf Apostelen" naar denzelfden meester; drie platen naar schilderijen v. Paul d.
Mattheis, in d. koepel der kerk v. s. Xaverius
te Napels, dezen als bestrijder v. d. afgodsdienst, d. ketterij en d. Islam voorstellende;
een teekenboek in 16 platen naar dezen meester,
en ,s. Rosalia, voor d. pestzieken te Palermo
biddend," naar een schilderij v. hem zelf.
Aquila (pamo), broeder des vorigen, in
1677 geb., was op 't laatst der 17e eeuw
priester te Massalla en even als zijn broeder
schilder en graveur; volgens veler oordeel
overtrof hij dezen zelfs. Hij werkte een geruimen tijd met zijn broeder te Rome, waar
hij, behalve d. galerij Farnese naar A. Carracci in 25 gr. fol. platen, een werk in 9 gr.
fol. platen uitgaf, onder d. titel „Deorum concilium ab equite Joa. Lanfranco Parmensi
miry pingendi arte expressum a Petro Aquila.
del et inc" (Romae). Ook hij volgde Santi
Bartoli en trachtte d. plastische kunst naar
d. antieken, door d. naald uit to drukken.
Minder gelukkig waren zijn werken naar Raphael, waarin d. geest dieper ligt, en zich
niet alleen tot handeling en groepeering bepaalt. Onder zijn beste werken behooren:
„Mozes a. d. bron, bij d. dochters v. Jethro",
naar Ciro Ferri; ,d. Slag v. Constantijn tegen
Maxentius", in vier schoone gravuren, naar
Raphael; „d. Triomf v. Bacchus" en ,d. Roof
der Sabijnsche maagden," naar Peter v. Cortona; „d. Veldslag v. Alexander tegen Darius",
naar dien meester; een „Aanbidding der Koningen", naar zijn eigen werk, evenals een
reeks v. afbeeldingen der Romemsche keizers,
van Julius Caesar tot op keizer Leopold, in
14 groote platen, die hij meest naar antieke
munten graveerde en „Maria in d. hemel met d.
vijf heiligen", „la Vierge au pistolet" genoemd,
omdat een der heiligen met 't kruis een pistool houdt. d. Oorspronkelijke platen v. bovengenoemd werk naar d. galerij Farnese, met
een beschrijving v. Bellori, werden op bevel
v. paus Leo XII in 1824, als to wereldsch
vernield. 't Monogram v. Peter Aquila is op
zijn gravuren gewoonlijk : Pet. Aqa. del et fec.
Aquilaria heat 't plantengesl., waarvan
d. A, melaccensis Lam., die in Malakka 20 M.
hoog wordt, en die 't adelaarshout (zie dat
art.) lever; een soort is.
Aquileja (Aglar en ook Velia geheeten),
was eertijds een groote koopstad a. d. Adria-
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tische zee, die tijdens keizer Trajanus, volgens
berichten 800 000 inw. had en 't „Tweede Rome"
werd genoemd. Attila verwoestte in 452 d.
toen nog bloeiende stad, en d. vluchtelingen
vestigden zich a. d. lagunen v. d. Brenta ('t
latere Venetia). Wel verrees door bemoeiing
v. d. Byzantijnschen veldheer Narses op d.
puinen een nieuwe stad en ontstond er zelfs
een patriarchaat v. Aquileja, dat met d. Pauselljken zetel to Rome in macht wedijverde,
maar d. stad kwam niet weder tot bloei, en
thans ligt zij door 't aanslibben v. d. reede
een half uur v. zee, waarmede zij echter door
een bevaarbaar kanaal verbonden is. Zij beboort onder d. prov. Triest, in 't district Gorz
en heeft thans slechts ruim 2000 inw.
Aquilius (sEvERus) was een geschiedschrijver en dichter onder keizer Valentinianus,
in 370 gestorven. Al zijn werken zijn verloren gegaan.
Aquilius (cAJus), gen. Gallus, een Romeinsch rechtsgeleerde, was een tijdgenoot
v. Cicero, met wien hij to gelijk praetor was,
67 j. v. Chr. Van hem is afkomstig d. „Stipu•
latio Aquiliana," waaromtrent zie Tit. ff. „de
acceptil.' Verg. Valer. Max. lib. VIII, c. 2, en
Cicero norat. pro Quinct."
Aquin (LOUIS CLAUDE D'), to Parijs geb. 4
Juli 1694 en overl. 15 Juni 1772, was een beroemd organist. Op zesjarigen leeftijd speelde
hij reeds op 't klavier voor Lodewijk XIV;
12 naar oud, werd hij tot organist aangesteld,
overtrof in 1727 d. beroemden componist Rameau bij een wedstrijd op 't orgel en werd
in 1739 organist der kon. kapel. Handel kwam
uit Engeland over om hem to hooren.
Aquin (PHILIPPE D'), een geleerd Rabbijn
v. Carpentras, tot 't Christendom bekeerd,
was hoogl. in d. Hebr. taal a. 't kon. college
v. Frankrijk onder Lodewijk XIII, die hem
ook tot tolk in die taal benoemde. Hij stierf
omst. 1650. Tot zijn belangrijkste werken behooren : een „Hebreeuwsch-Chaldeeuwsch-Thalmoedisch-Rabbijnsch woordenboek" (Pans,
1629); en „Wortels der heilige taal" (Pans,
1620). Ook zijn zoon LOUIS D'AQUIN was een
uitstekend kenner der Oostersche talen. Daze
vertaalde d. commentarien v. Ben-Gersin op
Job en Esther in 't Lat.
Aquino, een stad, in 't Z.-Ital. gewest
Terra di Lavoro, met oude zeer zware muren,
on ruim 2000 inw., is merkwaardig als d. geboortepla ats v. d. hekeldichter Juvenalis (Zie
op d. naam) en d. beroemden Thomas v. Aquino.
(Zie Thomas Aquinas).
Aquitanie was 't deel v. Gallie tuss. d.
Pyreneen en d. Garonne. Toen Augustus Gallie
in vier deelen splitste, werd daarbij nog 't land
tuss. d. Garonne en d. Loire gevoegd. d. WestGothen veroverden 't in 412; kon. Clovis in
508. Later maakten zich d. hertogen v. Aquitanie onafhankelijk ,• Karel d. Groote verhief
't tot een koninkrijk, dat hij zijn zoon Lodewijk d. Vrome gal; oerst in 1451, onder Karel
VII, werd 't land, welks naam sedert in dien
v. Guienne veranderd was, geheel met Frankrijk vereenigd.
Ara (Macrocercus, Vieuillot) heeten, naar
hun geschreeuw, groote Amerikaansche papegaaien, die zich . onderscheiden door kale wangen, een zeer langen staart on bontgekleurde
vederen; deze kenmerken zijn evenwel niet
zoo scherp afgescheiden, dat men hen tot een
afzonderlijk geslacht v. vogelen brengt. d.
Meest bekende soorten zijn: d. groene Ara
(Macrocercus militaris) uit Mexico en Peru;
d. Ara rauna (M. ararauna), blauw en geel
gekleurd, uit Brazilie en Guyana, on d. Ara
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canga (Af. aracanga), rood, blauw en geel gekleurd, made uit Guyana.
Arab - ajah (ARMED- BEN), een Arabisch geschiedschrijver, in 1450 to Damascus gest., leverde een gesch. v. Tamerlan, die door Golius
in 1656 to Leiden uitgegeven on door Vatier
in 1658 in 't Fr. overgezet is. d. Baste uitgaaf
verscheen to Calcutta in 1818, door bezorging
v. Ahmed-Ben-Mohammed.
Arabesken, ook moresken genoemd, zijn
versieringen, zooals d. Mooren die aanbrachten
op d. muren, zolderingen, gewelven en kolommen hunner gebouwen, waartoe zij planten,
vruchten, bloemen, wiskundige lijnen en allerlei phantastische vormenbezigden, uitgenomen
die v. menschen en dieren, omdat hun godsdienst dit verbood. Intusschen waren noch
Arabieren noch Mooren daarvan d. uitvinders;
bij d. ouden komen ze reeds dikwijls voor.
Arabesken zijn door d. zucht v. d. mensch
naar 't wonderbare en 't streven der verbeeldingskracht om iets nieuws voort te brengen,
ontstaan. Misschien hebben d. Indische en
Perzische tapijten, met fabelachtige dieren
versierd, er toe bUgedragen om daaraan een
eigendommelijke richting to geven. d. Schoonste Arabesken zijn in d. Alhambra to Grenada,
en in d. Arabische handschriften, die in d.
Spaansche bibliotheken, en ook te Parijs, Dresden en Leipzig bewaard zijn. Ook in 't Kremlin te Moskou zijn kamerwanden met een
soort v. schilderwerk bedekt, dat a. d. kleurenpracht der Alhambra doet denken. d. Arabieren gaven a. daze vormen een volheid
en rijkdom, die ze v. anderen onderscheidt,
maar ze zijn meest bijeenvoegingen v. wisk.
figuren, die weinig sporen dragen v. scheppende verbeeldingskracht. d. Italianen noemen
ze grotesken, naar d. grotten, waarin men die
versieringen 't eerst ontdekte. Zeker is het,
dat d. grondtrek der arabesken, een grillige
verbeelding, a. d. bouwstij1 der oude Grieken
en Romeinen vreemd was, en dat d. arabesken to Rome eerst in gebruik kwamen, toen
d. weelde uit 't Oosten d. kunst en d. smaak
verbasterde. Pracht en glans ward toen toegepast op d. kunsten. Plinius zegt v. d. schilderwerken v. zijn tijd, dat hun verdienste in
d. verscheidenheid en kleur der verven bestond,
en men 't grillige der vinding boven schoonheid on waarheid stelde. Waarschijnlijk heeft
hij d. schilderwerken uit d. baden v. Titus
bedoeld. Behalve daar ter plaatse, vindt men
ook grotesken in d. onderaardsche vertrekken
v. d. berg Coelius bij d. kerk s. Stefano to
Rome, doch voornamelijk to Pompeji, Herculanum on Stabia. d. Opgravingen, hier gedaan,
geven ons 't baste denkbeeld v. d. arabesken v.
dien tijd, die, hoe grillig ook zijn, iets geniaals in d. opvatting en veal smaak in d. uitvoering vertoonen; men moet er echter niet meer
dan een spel v. 't penseel in zoeken, ten doel
hebbende, om door bonte afwisseling v. kleuren en omtrekken 't oog to streelen. d. Laatste
sporen dezer kunst vindt men tegen d. ondergang v. 't Grieksche keizerrijk ; d. Germaansche volken maakten ze meer a. d. bouwkunst
dienstbaar. In d. nieuwere kunst namen d.
arabesken een hoogere vlucht. Aan hare beoefening wijdden zich groote meesters. Dit
ving a. door d. ontdekking der schilderwerken
in d. baden v. Titus; Raphael gaf a. d. daarin
geheerscht hebbenden smaak een geheel andere
richting en wendde ze aan bij d. versiering
der zalen v. 't Vaticaan. Wat vroeger slechts
een genot voor d. oogen was, ward door zijn
genie een dichterlijke opvatting. Men legde
zich weder toe op stukadoorwerk; en naar d.
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plannen v. Raphael werkten kunstenaars als
Giovanni da Sedine, Perino del Vaga en Penni.
d. Bloemen, vruchten en gewassen v. allerlei
aard en vorm, d. groote verscheidenheid in
d. bijzonderheden warden door hen toegepast
op zmnebeelden, die, in menigte aangebracht,
d. weten.schappen, d. kunsten, d. deugden, d.
jaargetijden of 't menschelijk leven voorstellen. Doze scheppingen eener luimige verbeelding hebben een eenheid, die al 't vroegere v.
dien aard overtreft. Daarenboven zijn zij schoon
geteekend on zuiver uitgevoerd. Raphael had
echter geen opvolger, die voortzette, wat hij
begonnen had. Spoedig zelfs ontaardden d.
arabesken weder, zoo in vinding als in uitvoering,. men veranderde Raphaols stelsel,
zoowel
't ontwerpen als in d. verbinding
der deelen, vermeed d. vele uitvoerige bijzonderheden en bracht zelfs in d. plafondwerken
groote reliet-figuren on kolossale beelden. Die
gebreken werden door d. school der Caracci,
Pietro da Cortona en d. latere schilders nog
vergroot; en door d. Fransche kunstenaars
Gillet en Watteau weken zij steeds verder
v. d. goeden weg. Door d. romantische school
zijn d. arabesken veal aangewend. Zeker is
't, dat zij meer bij die kunst dan bij d. klassieke
behooren, en tot 't versieren v. dans- en eetzalen of boudoirs doeltreffend gebruikt worden. Opmerkelijk is 't oordeel v. Vitruvius over
d. kunstwerken v. zijn tijd, waarmede hij arabesken, zooals te Herculanum en Pompeji bedoelt: „Tegenwoordig (schrijft hij) schildert
men op d. wanden slechts iets afschuwelijks in
plaats v. werkelijke en regelmatige onderwerpen; of men ziet er figuren v. bloemen met
menschengezichten en hoofden v. dieren uit
oprijzen, dingen die niet bestaan en niet kunnen noch zullen bestaan. ZOO groot is d.
macht der mode, dat men uit onverschilligheid of gebrek a. smaak, voor d. ware regelen der kunst blind is. 't Is immers niet genoeg,
dat d. onderwerpen goad geschilderd zijn; in
d. teekening moet niets tegen 't gezond verstand aandruischen." Alle bewonderaars der
klassieke kunst zijn zeer tegen 't schilderen
v. arabesken. In ieder geval is 't noodzakelijk, dat men zich ook bij die kunst a. een
stelsel houdt, en niet alleen d. verbeeldingskracht laat werken. Uit d. arabesken der school
v. Rapha61 laat zich volgens regelen afleiden,
hoe ze in verbinding met 't karakter v. een
gebouw a. to wanden zun on worden d. grenzen bepaald, om 't willekeurige on phantastische v. absurde to scheiden. Zelfs in 't phantastische moet eenheid zijn on een samenmenging v. 't mogelijke met 't onmogelijke, 't ware
met 't verdichte vermeden worden. d. Arabesken verliezen ook 't aantrekkelijke, wanneer ze naar een al to grooten maatstaf of
op to groote vakken, waar d. bijzonderheden
voor 't oog verloren gaan, uitgevoerd worden. Behalve in d. fabelleer vindt d. verbeelding rijke stof in d. vormen v. planten en
dieren. 't Lofwerk mag men niet overladen;
d. vormen moeten bevallig, vloeiend en v.
eonvoudigen omtrek zijn; men moet zich rekenschap v. elke toevalligheid, zoowel in d.
vorm en d. verdeeling der bladeren als in die
der planten en andere voorwerpen geven. Men
diont bjj 't versieren met arabesken voornamelijk to letten op eenheid in d. vinding, zoodat
elke bijzonderheid overeenkomstig 't geheel
on zoo geplaatst is, dat alias een• geheel uitmaakt; op harmonie v. kleur en overeenstemming met d. grond, waarvan zij zich moeten
losmaken, , door sterker of zwakker tinten,
naarmate d. voorwerpen min of meer verwij-
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derd zijn. Van nieuwere arabesken worden
die, welke in d. Glyptotheek te Munchen door
E. Neureuther vervaardigd zijn, evenals zijn
randteekening om d. balladen v. Goethe en
Burger zeer geroemd.
Arabgir is een stad met 30 000 inw. in
Aziat. Turkije a. d. karavaanweg v. Aleppo
naar Trebizonde. Er is katoenweverij en in
d. nabijheid zijn kopermijnen.
Arable, door d. Turken Arabistan, door d.
Israalieten Kedim, d. i. Oosten, en door d.
Arabische geografen El Dsjesira t d. 't eiland,
genoemd, is een groot schier-eiland in Z.-W.
Azia, v. 57 400 vk. geogr. mijl oppervlakte.
't Grenst t. N. a. Aziatisch Turkije, t. 0. a.
d. golf v. Perzia, t. Z. a. d. Arabische zee en
't W. a. d. Roode zee tuss. 12° 45' en 30 0 25'
N. B. en 500 a 76° 0. L. v. Ferro. 't Wordt
verdeeld in Steenachtig, Woest en Gelukkig
Arabia; is grootendeels vlak, heeft geen belangrijke rivieren en vele zandige en onvruchtbare deelen. Arabia is een overgangsland tuss.
Afrika en Azie. Natuurkundig behoort 't tot
Afrika; drie vierde v. d. oppervlakte is een
ware voortzetting v. d. Afrikaansche woestijn
Sahara. Gedurende acht maanden schijnt d.
zon verzengend op d. plant- en waterloozen
zandbodem ; d. warmte stijgt dan tot 46 0 C.;
in d. regentijd, die voor d. W.-kust op een
anderen tijd invalt als voor d. Oostkust, wordt
echter een groot deel v. d. grond in een weide
herschapen. In 't Noordelijk deel woedt vaak
d. woestijnwind Samoem. Zoo heeft dan't plantenrijk een zeer armoedig voorkomen; alleen
langs d. kusten zijn dadel- en kokospalmen.
d. Kameel is 't onmisbare dier in deze gewesten; d. vermaarde Arabische paarden,
schoon, viug, taai en schrander, komen uit
Nedsjed; ook d. ezels zijn er grooter en sten
ker dan in Europa. d. Sprinkhanen zijn er een
landplaag. Voor d. handel levert Arabia manna,
rust, wijn, zuid-vruchten, koffie, balsem, wierook, zout en mineralen op. Een deel der kustbewoners woont in steden en dorpen, en staat
onder vorsten ; velen leven in tenten, zijn zwervend en bestaan v. veeteelt, schattingen, die zij
a. d. karavanen opleggen, en rooverij. d. Arabieren zijn ongeveer 5 millioen in getal. Zij zijn
wager, pezig, lenig, met sterk sprekende gelaatstrekken. Zij zijn uiterst matig, vrijheidlievend en gastvrij, maar listig, leugenachtig
en wraakzuchtig. Zij belijden d. Mohammedaanschen godsdienst, maar dulden ook Christenen, Joden en heidenen. d. Handel der Arabieren wordt gedreven door karavanen te land
en door kustvaart ter zee. Hun staatsinrichting
is zeer eenvoudig; er zijn ongeveer 30 stammen,
d. stamhoofden heeten emirs, imams en sjahs,
en d. rechters kadi's. d. Voornaamste steden
an: Medina, d. stad v. d. Profeet met zijn
prachtig graf; Mekka, zijn geboorteplaats met
d. Kaaba (zie dat art.); Desjhida, Beita, Mokka,
Sans, Maskat, Yemana (d. zetel v. d. karavaanhandel), Lachsa en d. Eng. bezitting Aden. d.
Toestand der Arabieren voor Mohammed is
van geringen invloed op d. wereldgeschiedenis.
d. Bewoners van Yemen leefden v. d. landbouw en d. handel met Oost-India Perzia en
Abessinie, onder 't bestuur der Himjarieten;
d. overige stammen leefden nomadisch. Dapper verdedigden zij zich steeds tegen d. invallen der Babylonische, Assyrische, Egyptische en Perzische veroveraars. Onder d. Romeinen was keizer Trajanus d. eenige, die een
deel v. Arabia veroverde, doch 't gelukte d.
Romeinen niet, 't land tot een wingewest te
maken. Daarentegen voerden d. versch. stammen eeuwen lang oorlog onder elkander. Eerst
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met Mohammed (Zie op d. naam)begint d. roemrijke geschiedenis der Arabieren; overwinnende
legers breidden hun veroveringen in drie werelddeelen uit. (Verg. Mooren en Khalifen); maar
Arabia zelf levert in dat glansrijke tijdperk
niet veel anders op dan onbelangrijke oorlogen
tuss. d. Bedoeinen-stammen en d. jaarlijksche
karavaan- en pelgrimstochten naar Mekka.
Hunne zeetochten tegen 't eind der middeleeuwen tuss. d. kust v. Malabar en Egypte
(gebruik makende v. d. Z.-0.-moesson); hunne
uitbreiding over d. Indischen archipel: d. heerschappij der Portugeezen over Maskat v. 1508
t. 1659, die der Turken over Hedsjas, en 't
ontstaan der Wahabieten in 1770, zijn d. belangrijkste voorvallen v. d. lateren tijd. Vergel.
over Arabia: Niebuhr, „Beschrijving v. Arabia"
(Koppenh., 1772); Burckhardt, „Travels in
Arabia" (Lond., 1829); Tamisier „Voyage en
Arabia (Paris, 1841); Forster, Historical geography of Arabia" (Lond., 1844, 2 dln) en Caussin
d. Perceval, „Essai sur l'Histoire des Arabes
avant 1'Islamisme" (Paris, 1847, 3 dln). Volgens
d. nieuwste bronnen is Arabia te onderscheiden in : a. El-Hadsjr (Steenachtig Arabia) in 't
N.-W. onder Turksche heerschappij, 7000 bew.;
b. Hedsjar, langs d. W.-kust met 't schiereil.
v. d. Sinai, Mekka en Medina, onder Turksch
gezag, 400 000 bew. ; c. Asyr en d. Yemen a. d.
Z.-W.-kust, te zamen met een millioen bew.,
eerst na 1871 onder Turksch gezag gekomen;
in 't binnenland v. 't N. n. 't Z.; e. d. Syrische
woestijn met 30 000 onafhankelijke Bedoeinen,
f. Sjammar of Sjomer met 500 000 onaf hankeDike bew.; en g. Nedsjed, d. Wahabieten staat
onder een sultan met ruim een millioen bew.;
in 't Z. h. El Hasa of Hedsjer met ruim 200000
bew., die in naam d. Turkschen sultan erkennen; i. 't Rijk v. d. sultan v. Oman, ook wel,
ofschoon verkeerd, imam v. Maskate geheeten,
met ruim anderhalf millioen bewoners, en
verder nog eenige onbekende streken als:
Marsh, Dahna en Ahkaf.
Arable (golf v.), Zie Roode zee.
Arabi-pasja (ACHMED), een inboorling uit
Neder-Egypte, maar door zijn krijgsk. bekwaamheid onder SAID en TEWFIK snel in
militaire rangen opgeklommen, vormde met
andere inlandsche officieren 't plan, om
d. Turksche en Tsjerkessische officieren uit
't leger te verwijderen en een nationals
Egyptische armde te vormen. HU verwierf
daarbtj d. roep v. geleerdheid en vroomheid.
Zoo werd hij in 1882 minister v. oorlog, en
had weldra alle macht in handen. Hij gebruikte die om d. regeering a. d. Engelschen
invloed te onttrekken, werd daardoor oorzaak v. 't bombardement v. Alexandria op
11 Juli 1882, en bracht een Egyptisch leger
op d. been, dat aanvankelijk 't voorwaarts
rukken v. 't Britsche leger uit Alexandria
belette. d. Engelschen rukten echter v. 't
Suez-kanaal naar Kairo op, en brachten op
13 Sept. 1882 Arabi-pasja bij Tel-el-Kebir zulk
een nederlaag toe, dat hij zich gevangen
moest geven. Hij werd naar t ell. Ceylon
verbannen, maar door een Engelsch jaargeld
onderhouden.
Arabische cijfers, Zie Offers.
d.
Arabische taal- en letterkunde.
Arabische taal behoort tot d. Semitieschen taalstam, waartoe ook 't Hebreeuwsch en 't Syrisch behooren. d. Woorden bestaan gewoonlijk uit drie wortelletters, wier beteekenis
gewijzigd wordt door d. vokalen, of door voorof achtervoeging v. andere letters. 't Arabisch
heeft 28 medeklinkers; d. klanken worden
aangewezen door d. teekens fatha (a), kesre
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(e en 1) en damna (o en oe). 't Wordt v. rechts
naar links gelezen. d. Nadruk van op d.
eerste lettergreep. 't Naamwoord heeft een
tweevoudsvorm (dualis) en versch. meervoudsvormen. Deze taal onderscheidt zich door
/*Odom en buigzaamheid gunstig v. d. zusterdialecten. Oudtijds waren er in Arabia versch.
tongvallen, die sterk v. elkander afweken;
maar door d. Koran werd 't dialect v. Mekka
d. schrijftaal. Toen d. Arabieren een groot
deel v. AZte , Afrika en Europa veroverden,
drong 't Arabisch zich in d. taal der overwonnen volken, en 't werd gesproken en geschreven v. Palermo of tot in Indic) toe, v. Lissabon tot Samarkand. Thans is 't alleen in
Arabic) zelf, in Egypte, in SyriC en op d.
kusten v. N. en 0.-Afrika d. heerschende taal;
voor d. overige Mohammedaansche landen is
't d. heilige en geleerde taal. In d. versch.
landen werd 't Arabisch niet op dezelfde wijze
gesproken; en 't onderscheid v. dialect is zelfs
op d. schrijftaal niet zonder invloed gebleven;
tegenwoordig verschilt 't dialect v. N.-Afrika
sterk v. dat in Arabic. Door d. Muzelmannen
zelf is 't Arabisch ijverig beoefend; zij hebben spraakkunsten en woordenboeken in menigte opgesteld, en hunne werken onderscheiden zich door fijnheid v. opmerking, die echter vaak in spitsvondigheid ontaardt.
Door d. overtocht der Arabieren naar Sien Spanje werd d. Arabische taal ook
in Europa bekend, en in d. talen dier landen
vindt men nog vele Arabische woorden ; ook
door d. Kruistochten werd menig Arabisch
woord in d. Europeesche talen opgenomen.
Doch na d. verdrijving der Mooren uit Spanje
werd die taal in Europa weinig meer beoefend.
Aan Holland komt d. eer toe, a. d. studie
der Arabische taal- en letterkunde een wetenschappelijke richting te hebben gegeven.
In 1613 gaf Erpenius, hoogl. te Leiden, zijn
spraakkunst in 't licht, die gedurende twee
eeuwen 't leerboek is geweest voor geheel
Europa. Zijn leerling en opvolger, Golius, ook
door reizen naar N.-Afrika en AziO gevormd,
leverde een woordenboek, dat voor dien tijd
uitmuntend was. d. Drie Schultensen hadden,
bij 't beoefenen v. 't Arabisch, meer 't doel,
d. kennis v. 't Hebreeuwsch te bevorderen,
dan wel d. Arabische letterkunde zelve bekend to maken; zjj bestudeerden verder bij
voorkeur d. dichters, en deden dat niet met
gelukkigen uitslag, omdat zij da,artoe 't eerste
vereischte bij een taal, die meestal zonder
vokalen geschreven wordt, misten: d. kennis
der metriek. Over 't algemeen kan men 'tgeen
in d. 17e en 18e eeuw voor d. Arabische taalen letterkunde in Europa verricht is, beschouwen als bruikbare voorbereiding; eerst in d.
19e eeuw beoefent men haar meer algemeen,
volgens een bepaalder plan en met meer
vrucht. Die veranderde methode heeft men
vooral a. De Sacy, Hamaker en Fraehn to
danken. Onder d. vele spraakkunsten, die in
daze eeuw zijn uitgekomen, worden die v.
De Sacy on v. Ewald voor d. beste gehouden; ook zijn er vele werken verschenen,
waarin d. regelen der spreektaal (vooral die
v. 't dialect v. Algiers) worden opgegeven.
Onder d. chrestomathion bekleedt die v. De
Sacy d. eerste plants; venter heeft men er
v. Freytag en Kosegarten (met een glossarium). Met d. woordenboeken is 't nog gebrekkig gesteld; dat v. Freytag is niet voldoende.
"TO& Mohammed werd alleen d. dichtkunst
door d. Arabieren beoefend. Tot d. oudste gedichten behoort d. „Moallakat," een verzame-
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ling v. zeven korte gedichten, door zeven
versch. dichters in d. 6e eeuw vervaardigd.
Alle zijn volgens 'tzelfde plan bewerkt. d.
Dichter verhaalt hoe hij, door twee vrienden
vergezeld, na een lange reis door d. woestijn
't vorige jjaar
op d. plaats komt, waar
zijn minnares had ontmoet, en waar hij haar
nu hoopt terug vinden. Zijn verwachting
wordt teleurgesteld, want d. stam, waartoe zijn
geliefde behoort, is naar een ander oord in d.
woestijn getrokken. Diep bedroefd en zonder
op d. toespraak zijner beide vrienden to letten, is hij stom v. smart; eindelijk geeft hij
zich in tranen lucht en hij improviseert een
treurzang. Eerst vermeldt hij d. plaatsen, die
hij reeds bezocht heeft, in d. hoop zijn geliefde weder to zien, en d. gevaren die hij in
d. woestijn had moeten doorstaan; hij beschrijft zijn kameel, roemt zijn eigen dapperheid on verkondigt d. room v. zijn stam. Dan
herinnert hij zich een avontuur v. d. vorigen
nacht: een vuur op een hoogen heuvel had
zijn aandacht getrokken, en hem tot gids verstrekt naar d. tent v. een edelmoedigen Bedoeien, waar hij een gastvrije schuilplaats
gevonden had. Vervolgens beschrijft hij zijne
schoone geliefde, en schetst hij d. smart die hij
gevoelt doordat hij ver v. haar is verwijderd.
Zijn metgezellen sporen hem aan tot wegreizen, een laatste blik op die plek — en plotseling wordt zij door een zwarte wolk overdekt.
Dit teeken vervult zijn hart met vreugde:
een milde regen zal nieuw leven geven a. d.
uitgedroogden grond, overvloedige weiden zullen daar zijn voor d. kudden, en d. stam zijner
geliefde zal spoedig naar diezelfde plek terugkeeren. d. Naam „Moallakah" (in 't meervoud „Moallakat"), die a. zulk een gedicht
gegeven wordt, beteekent opgehangen. Men
beweert, dat ze aldus genoem.d zijn, omdat
d. dichters, als zij op d. jaarmarkt to Okadh
(waar d. versch. stammers bijeenkwamen) d.
prijs hadden behaald, d. vergunning kregen,
hun bekroonde gedichten a. d. deur v. d. tempel to Mekka (d. Kaaba) op to hangen; men
voegt er bij, dat daze gedichten met gouden
letters geschreven of geborduurd waren, en
dat zij om die reden ook „modhahhabat", d. i.
vergulde, genoemd warden. Anderen zijn evenwel v. meaning, dat d. oude Arabieren met
't woord opgehangen alleen wilden uitdrukken,
dat ieder die gedichten v. buiten kende.
d. Moallakat zijn door d. Arabieren zelf
dikwijls gecommentarieerd, en met die com'mentarii in Europa herhaalde malen uitgegevon. d. Laatste uitgaaf is die v. Arnold (Leipzig, 1850) Zij zijn ook in versch. talon overgezet. Een menigte Oud-Arabische gedichten
vindt men in 't uitgebreide book der liederen
(„Kitabo Tagani), waarvan 't eerste deel met
een Lat. vertaling door Kosegarten is uitgegeven; in d. „Hamasah", eon bloemlezing in
tien boeken, door Aboe-Tammam omstr. 840
verzameld (uitg. on Lat. vertaling v. Freytag,
Duitsche vertaling in verzen door Rfickert);
in d. „Diwan der zes Dichters"; in d. verzameling, die onder d. naam v. „al-MofaddhaWoe bekend is, in d. „Diwan der Hodhailieten" en anderen. d. Meeste dozer in menigte
bewaard gebleven oude gedichten onderscheiden zich door een zeer korten en kemachtigen Stijl, door diep gevoel, door nationalen
trots, door vrijheidsmin on door gloeiendeu
hartstocht. Ze verraden evenwel door zekere
eentonigheid 't leven in d. woestijn, waar d.
voorwerpen, waaraan d. dichter vergelijkingen en beelden kan ontleenen, weinig m getal
zijn. Vandaar, dat men in die gedichten tel-
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kens weer dezelfde beelden en dezelfde gedachten terugvindt. d. Zesde en zevende eeuw
was 't gouden tijdperk der Arabische poezie.
Al. Vroegere eenvoud maakte later plants voor
gezochtheid en gekunsteldheid, d. vrijheidsmin voor vleierij, die met kwistige hand a.
vorsten en grooten werd gewijd. In mindere
mate is deze opmerking toepasselijk op d.
dichters, die nog onder d. Omaijaden bloeiden,
en waaronder uitmunten Al-Akhtal, Djarir en
Al-Farazdak ('t klaverblad in d. Arabische
letterkunde), Djamil (d. minnaar v. Botheinah),
Kothaijir (d. minnaar v. Azzah) en Dhoe-'rrommah; in meerdere mate op Al-Motanabbi,
die in d. - 10e eeuw leefde, op d. blinden dichter Aboe-'lala en d. mystieken
d. Elegien, die Al-Motamid in d. kerker dichtte
(uit9;egeven door Dozy) toen hij, die vroeger
koning v. Sivilio was, v. troon en vrijheid
werd beroofd, behooren tot d. diepst gevoelde
stukken, die eenige taal kan aanwijzen. Over
't algemeen onderscheidden zich d. SpaanschArabische dichters zeer gunstig v. d. overigen,
omdat zij minder d. algemeene sleur volgden; zoo verdienen bijv. Ibn-Zaidoen (uitg.
V. Weijers) en Ibn-Ammar vermelding. Evenwel bleef ook in Spanje, evenals in d. overige
Arabische landen, d. poezie uitsluitend lyrisch,
zoodat d. Arabieren noch verhalende, noch
dramatische poezie hebben beoefend. Hunne
verhalen zijn berijmd proza. 't Model voor
dit genre is Al-Hariri, die in 't begin der 12e
eeuw schreef, en die ini zijn ,,Makamat" (uitg.
v. De Sacy, Duitsche vert. in berijmd proza
door Riickert) d. lotgevallen v. Aboe-Zaid verhaalt, die to Saroedj in Mesopotamia woonde,
en wiens huis door d. Kruisvaarders geplunderd word, toen zij in 1101 Saroedj hadden
ingenomen. Aboe-Zaid redde zijn leven ; maar
van alles beroofd, won hij v. toen af d. kost
als pelgrim, waarzegger, bedelaar. blindeman,
dief of strenge zedenmeester; heden vroom en
devoot, sticht hij dezelfde personen, die hij
gisteren door zijn onbeschaamd cynisme had
geergerd; in lompen gehuld, roemt hij d. armoede en predikt hij liefdadigheid; in rijke
kleederen gedost, bezingt hij d. welvoorzienen
disch en d. geurigen
wijn; hij is een geboren
n
grappenmaker, maar kan voor eon oogenblik
ernstig zijn, soms zelfs pathetisch on dan
gispt hij rechts en links; hij beschaamt d.
gierigaards en leest a. d. rijken en machtigen
duchtig d. les. Hij leert door kwinkslagen,
-vindt zich overal to huis, bespot d. dwazen,
fopt d. lichtgeloovigen, heeft altijd d. lathers
a. zijn zijde, en eindigt met prediker to worden. Dit work v. Al-Hariri heeft vooral a. d.
stijl zijn groote beroemdheid to danken; 't
is een voorraadschuur v. d. bevallige uitdrukkingen, en fljne nuances der taal; d. Arabieren zelf beschouwen d. studio v. Al-Hariri
als 't beste middel om d. taal in al hare fijnheden to leeren kennen. d. „Duizend-en-OOn
nacht", eon work dat door geheel Europa
bekend is, behoort tot d. volksliteratuur; d.
Oostersche geleerde ziet er met minachting
op neder. d. Verhalen, die er in voorkomen,
zip v. zeer versch. oorsprong; sommige zijn
nit Indict en uit Perzie af komstig; weder ander° zijn echt Arabisch. d. Vorm, waarin wij
ze kennen, ontvingen zij in Egypte, in d. 16e
eeuw, d. Arabische tekst is herhaaldelijk uitgegeven, in Duitschland door Habicht, to
Kairo en to Calcutta. Onder d. menigvuldige
vertalingen bekleedt d. Engelsche door Lane
d. eerste plaats, vooral wegens d. voortreffelijke aanteekeningen, waardoor d. zeden en
gewoonten der Arabieren worden opgehel-
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derd; door een langdurig verblijf in Egypta
was d. vertaler daartoe in staat. d. Groote
roman v. Antar behoort ook tot d. volks-literatuur.
d. Bennis der geschiedenis bestond bij d.
Arabieren langen tijd uitsluitend in mondelinge overlevering; eerst in d. 9e eeuw werden die overleveringen in schrift gebracht,
vooral door Al-Madajini, die moor dan twin.tig werken schreef over d. gesch. v. Mohammed, bijna even zoo veel over die v. d. stam
Koraisch (waartoe d. Profeet behoorde), versch.
werken over d. gesch. der Omaijaden en Abbasiden en over d. veroveringsoorlogen der
Muzelmannen; verder door Al-Wakidi en AlBeladhon, die gelijksoortige werken schroven.
In d. 10e eeuw schreef Al-Tabari eon groote
algemeene geschiedenis (gedeeltelijk uitgegeven door Kosegarten), on Al-Masoedi schreef
weinigen tijd later. Onder d. Oostersch-Arabische geschiedschrijvers bekleedt verder Ibno'l-Athir een voorname plaats; 't work v. Aboe'(uitg. v. Reiske) is voor een groot deel
niet anders dan een verkorting v. Ibno-'l-Athir.
Van d. werken der Westersche schrijvers, die
voornamelijk d. gesch. v. N.-Afrika en v. Spanje
behandelen, zijn die v. Arib (v. Cordova), v.
Abdo-'l-wahid, v. Ibno 2l-Abbar en v. Ibn-Adhari door Dozy uitgegeven. Tot hen behoort
ook Ibn-Khaldoen (140 eeuw), d. eerste, die
d. gesch. wijsgeerig heeft beschouwd, ofschoon
hij zijn beschouwingswijze alleen in zijn uitvoerige inleiding heeft ontvouwd, en ze niet
heeft toegepast op zijn historisch verhaal zelf,
waarvan vooral dat gedeelte belangrijk is,
dat over d. Berbers handelt (uitg. v. De Slane).
d. Historische literatuur v. Egypte is bijzonder
uitgebreid, on vooral is Al-Makrizi (vertaling
v. Quatremere) beroemd. Daarenboven bezitten d. Arabieren een aantal biographische
woordenboeken, die voor d. kennis der politieke en letterkundige gesch. v. groot belang
zip, en waaronder 't work v. Ibn-Khallikan
uitmunt (uitg. v. Wilstenfeld en v. De Slane,
vertaald door d. laatste). Men vindt ook in d.
Arab. geschiedwerken der middeleeuwen vele
berichten, die Europeesche gesch. v. dien tijdvooral die v. Rusland, Italie, Spanje en die
der Noormannen, ophelderen; voor d. gesch.
der Kruistochten zijn zij onmisbaar.
Ook op d. aardrijksk. legden d. Arabieren
zich met veel ijver toe, vooral sedert d. eerste
helft der 9e eeuw. Al-Istakhri doorreisde omstr.
951 d. versch. Muzelmansche landen, v. India
af tot a. d. Atlantischen oceaan, v. d. Perzische golf tot a. d. Kaspische zee, en gaf 't
resultant zijner reizen in 't licht (uitg. v.
Moeller). Zoo ook deed Ibn-Haukal, die in 943
Bagdad verliet. d. Beroemdste geograaf der 120
eeuw was Edrisi, die a. 't hof v. Roger II v.
Sicilia een beroemde geographie schreef (vertv. Jaubert), waarin hij niet alleen over d. Aziatische en Afrikaansche landen handelt, maar
ook over Italie, Frankrijk, Illyrie en Duitschland, zoodat zijn work ook voor d. Europeesche geographie der middeleeuwen v. belang
is. In d. 130 eeuw schreef Jakoet zijn groot
geographisch woordenboek, waaruit later een
uittreksel gemaakt word (dit laatste uitgeg.
door Juynboll), en in d. 14e eeuw gaf Aboe'1-fedd, zijn aardrijksk. werk uit (uitg. v. Reinaud en De Slane, vert. door d. eerste). Onder
d. reizigers moot vooral d. naieve Ibn-Batoetah genoemd worden. In 't begin der 14e
eeuw to Tanger gob., verliet hij zijn vaderland in 1325, bezocht Egypte, Syria, Perzie,
Arabia, Zanguebar, KonstantinoPel, Khowarizm, Bokhara, India, d. Maldivische
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ell., Ceylon, Sumatra en China. Na een afwezigheid v. twintig jaar keerde hij terug, maar
bezocht nog 't Z. v. Spanje; later werd hij
door d. Sultan v. Marokko belast met een
zending naar d. Vorst v. Mali, a. d. oevers v.
d. Niger; hij onderzocht toen een deel der
binnenlanden v. Afrika, on kwam tot a. Tomboekto. Te Fez teruggekeerd, deed hij zijn
belangrijk reisverhaal opschrijven door IbnDjozai v. Granada. 't Werk, door Lee vertaald,
is niet anders dan een mager uittreksel v.
't oorspronkelijke groote work; van dit laatste zijn stukken vertaald door De Slane, Dulaurier en Defremery.
Sedert d. 15e eeuw heeft d. Arabische letterkunde weinig werken v. belang weer aan
to wijzen; door d. overheersching v. vreemde
veroveraars, v. Mongolen en Turken, werd
zoowel a. 't volkskarakter als a. d. literatuur
een onherstelbare slag toegebracht ; d. studio
der oude pazie en geschiedenis verflauwde,
en men bepaalde zich bij theologie en rechtsgeleerdheid. Maar in d. middeleeuwen waren
d. Arabieren 't beschaafdste yolk der wereld, en
d. schatten hunner kennis zijn thans niet in 't
Oosten, maar in onze Europeesche bibliotheken
to vinden, vooral in die v. Oxford, Parts, Leiden, Weenen en Gotha. 't Aantal werken v.
d. eersten rang, die verdienen bekend gemaakt
to worden, is nog zeer groot. Een voortreffeltk overzicht v. dit alles leverde ZENKER in zijn
,,Bibliotheca orientalis" (1845 t. 1861, 3 din).
Arabische zee (d.) heat ook zee v. Oman,
maar moat niet verward worden met d. Arabische golf, een naam, waarmede d. Roode zee
soms aangeduid wordt. d. Arabische zee is
't N.-W. deel v. d. Indischen oceaan tuss. d.
Afrik. kust v. Somali, Arabi6, Perzig en VoorIndio. In 't N.-W. vormt zij d. golf v. Aden,
en staat daar, door d. str. v. Bab-el-Mandeb in
verband met d. Roode zee, en N.-waarts heeft
zij door str. Ormoes gemeenschap met d.
Perzische golf of Groene zee. Door daze binnenzee ontvangt d. Arabische zee d. wateren
v. d. Euphraat en Tigris en d. Indus ontla,st
er zich rechtstreeks in. Er zijn geen andere
eilanden dan Sokotora bij d. Afrikaansche en
d. Lakediven bij d. Malabaarsche kust.
Aracacha heat een tot d. fam. der Urnbelliferen (schermdragenden) behoorend plantengeslacht, dat veel punten v. overeenkomst
met 't geslacht Conium heeft, (waarvan 't zich
echter door a. d. top n. binnen gebogene bloombladeren en een langwerpig-eironde vrucht met
ongekartelde ribbon onderscheidt) en vooral
merkwaardig is om een ztner soorten, die
evenals Apios tuberosa, knollen draagt, welke
als voedsel genuttigd, en tot 't bereiden v.
een soort v. meel of arrowroot kunnen gebezigd worden, Deze soort, Aracacha esculenta,
De C. geheeten, heeft een zeer dikken wortelstok, waaruit vele, nu eons grootere, dan weder
kleinere, rolronde of kegelvormige knollen
(verdikte wortelvezels) ontspringen, driewerf
gevinde bladeren met groote vindeelige eindslippen, 8 k 12 stralige bloemschermen en
vaal-geelachtig-groene bloemen. Zij is in Columbia inheemsch, en wordt niet alleen daar
maar in geheel Tropisch-Amerika, vooral in
Bogota, gekweekt. Ofschoon zij daar op hooge
Bergen groeit en tot d.overbltvende gewassen
behoort, schijnt zij onder ons Europeesch klimaat niet to willen gedijen, zoodat 't plan
om ze in plaats v. d. aardappel to verbouwen,
is opgegeven.
Aracaju is d. hoofdstad v. d. Brazilische
prow. Sergipe, ligt a. d. Cotinguiba-riv. verzendt
veel suiker en katoen, on heeft 20 000 inw.
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Arachne, d. dochter v. Idmon to Colophon,
had 't volgens d. fabel zoo ver gebracht in
d. weefkunst, dat zij Pallas tot een wedstrijd
uitdaagde. Deze veranderde haar in een spin,
zoodat zt a. 't woven kan blijven.
Arachnoidea, Zie Spinnen on Spinachtige
dieren.
.Arad is een Hongaarsch comitaat tuss. d.
linker (Oosteltken) oever v. d. Theiss en
Zevenbergen. 't Hoeft op 109 vk. geogr. mijl
270 000 meest Walachische bow., die tot d.
Grieksche kerk behooren. In 't 0. is een tak
v. d. Karpathen, en langs d. Zuidgrens stroomt
d. Maros n. d. Theiss. Er groeit uitmuntende
wijn, veel tarwe, mais on tabak; er is veeen bijenteelt on d. mtnen leveren ijzer, zilver
en goud. d. Hoofdstad heat ook Arad, ligt a.
d. rechter-(Noord)oever v. d. Maros en a. d.
Hongaarschen spoorweg, die zich hier in drieen
vertakt, on heeft bijna 40 000 inw. Tegenover
d. stad, on door een brug over d. Maros er
mode verbonden, ligt Nieuw-Arad in 't comitaat
Temesvar.
Arago (DOMINIQUE FRANVIS) werd 28 Febr.
1786 to Estagel bij Perpignan gab. Op zijn
18e jaar kwam lit in d. Polytechnische school,
waar hij twee jaar onderwijs genoot, on hij
werd in 1805 aangesteld tot secretaris bij 't
Bureau des longitudes. In daze betrekking wilde
hij met Biot on d. Spaansche commissarissen
Chaix on Rodriguez d. meridiaanmeting, die
door Delambre on MOchain aangevangen was,
voortzetten; hij was daartoe juist op Majorka,
toen Spanje tegen Napoleon opstond; hij geraakte in verdenking en werd gevangen gezet; ontslagen, zocht hij Algiers to scheep to
bereiken, doch zijn schip werd door een' Spaan
schen kruiser genomen on hij op d. pontons
v. Palamos gebracht. Op aanzoek v. d. Dei
vrijgelaten, scheepte hij zich op nieuw in naar
Algiers; doch daar was inmiddels d. Dei vermoord, on zijn opvolger liet Arago op d. slavenitsten opteekenen. Eindelijk ontkwam hij,
door langdurig aanhouden v. d. Franschen.
Consul daze derde gevangenschap, on hij kwain
behouden to Marseille aan. Daarop werd hij
in d. plaats v. Lalande tot lid der Academie
des sciences verkozen on door Napoleon tot
leeraar a. d. Polytechnische school aangesteld,
waar hij tot in 1831 analysis en geodesie onderwees. Ook astronomic on physics waren
zijn geliefkoosde studie'n, en bijzonder zocht
hij d. polarisatie v. 't licht, 't magnetismus
on galvanismus to doorgronden. Als ontdekker v. 't door draaiing ontwikkeld magnetismus, was lit d. eerste Franschman, wien een
medaille v. Copley toegekend werd. Met GayLussac (zie op d. naam) richtte hij d. Annales de
chimie et d. physique op. 't Resultaat zijner
meridiaanmeting, die hem 't eerst in d. wetenschappelijke wereld heeft bekend gemaakt,
vindt men in 't bijvoegsel tot d. „Base du
systeme metrique," onder d. titel v. „Recueil
d'observations goodesiques." Algemeen bekend
is zijn in 1828 begonnen werk: nAnnuaire du
Bureau des longitudes." Een volledige uitgaaf
zijner werken in 17 dln is bezorgd door BARUAL; daaronder is 't voortreffeltke leerboek:
„Astronomic populaire" (4d1n).
Ook in d. pohtiek heeft Arago een veelbeteekenende rol gas .eeld. Hij nam deel a. d. Juliomwenteling v. 1:41, werd in 1831 lid v. d.
Kamer der Afgevaardigden, waar hij zich bij
d. laden der linkerztde aansloot. Bij d. Februari-omwenteling v. 1848 werd hij lid der
Provisioneele regeering, Minister v. marine en
V. oorlog, on betoonde hij als lid v. 't uitvoerend bewind groote heldhaftigheid tegenover
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't oproer v. Juni v. dat jaar. Hij bleef een
tegenstander v. Lodewijk Napoleon, a. wien
hij weigerde d. eed v. getrouwheid of te leggen, maar die hem toch niet v. zijne ambten
ontsloeg. Hij overl. 2 Oct. 1853.
Arago (JACQUES ETIENNE VICTOR), broeder
des vorigen, is bekend door een reis om d.
wergild en zijn werken: „Promenade autour
du monde" (2 vol., Paris, 1832) en „Souvenir
d'un aveugle, ou voyage autour du monde"
(2 vol., Paris, 1838). In 1849 is hij, niettegenstaande zijn blindheid, a. 't hoofd v. een onderneming naar Californie gereisd; deze reis
heeft hij besehreven in „Voyage d'un aveugle
en Californie et dans les regions auriferes (Paris,
1851). Hij overl. in Brazilie in Jan. 1855. ARAGO
(ETIENNE), d. derde der broeders, was meer
letterkundige en journalist dan staatsman.
Hij had als redacteur v. 't dagblad La Reforme
echter belangrijk deel a. d. Februari-omwenteling v. 1848, en werd in 1870 na d. val v.
Napoleon III een korten tijd maire v. Parijs.
ARAGO (ALFRED), een noon V. d. oudsten brooder, werd onder d. leiding v. DELAROCHE een
uitstekend schilder, wiens stukken op d. tentoonstelling v. 1841 en 1852 zeer geroemd werden, zoodat hij tot inspecteur-generaal v.
schoone kunsten benoemd werd.
Aragon of AragoniO, dus geheeten naar
een linker-zijrivier v. d. Ebro, die op d. Monte
d'Aspe in d. Pyrenean ontspringt, is een
Spaansch koninkrijk, dat op 845 vk. geogr.
mijl ongeveer een millioen bew. heeft. In
ruimeren zin heette op 't eind der middeleeuwen geheel Oost-Spanje, dus Catalonia,
Valencia en d. Balearen daarbij begrepen,
Aragon. In 't N. is dit gewest bergachtig,
echter niet door uitloopers v. d. Pyrenean;
d. bergen v. HoogAragon staan niet met d.
Pyrenean in verband en zijn v. gansch ander
gesteente. d. Pyrenean self hellen steil naar
Aragon of en hebben daar zeer hooge toppen, zooals d. Pic Nethou, Pic Posets en
Montperdu, die alle ongeveer 3500 M. bereiken.
Naar d. Ebro wordt 't land vlakker; tuss. d.
zijrivieren Aragon, Gallego en Cinca is 't land
zeer schoon en met veel bosch begroeid ; 't
eigenlijke Ebrodal is een schrale grasvlakte,
vooral bij Placentia, waar d. bodem uit zoutbevattende mergel bestaat, is een strook v.
wel 20 vk. geogr. mijl zonder drinkwater en
zonder boomen. 't Keizerskanaal, onder Karel V
begonnen, maar nooit voltooid, is 15 geogr.
mijl lang en verbindt Saragossa met Tudela.
d. Bergen leveren zilver, ijzer, kobalt, lood,
aluin; 't plantenrijk geeft hout, saffraan, wijn,
olie, kastanjes en amandelen, en er zijn wel
2 millioen schapen, die beste wol geven. d.
Nijverheid staat op lagen trap; d. bevolking
is krachtig, welgemaakt, vrijheidlievend, maar
arm en trotsch. d. Hoofdstad is Saragossa
(zie dat art.); d. tweede stad heet Huesca.
't Koninkrijk Aragon was ontstaan door
aanhoudende veroveringen op d. Mooren. 't
Werd machtig onder Ferdinand II, die met
Isabella v. Castlie huwde en Granada veroverde, zoodat geheel Spanje onder een schepter vereenigd werd. d. Aragoniers behooren
tot d. eerste volken, the in d. middeleeuwen
burgerlijke vrijheden verwierven; zij hebben
die steeds met kracht gehandhaafd.
Aragona is een stad op 't eil. Sicilia,
met 13 000 inw. en zwavelgroeven in d. nabijheid.
Aragoniet is een kalkachtig gesteente,
dat kristal-, stang- of straalvormig en ook
vezelig voorkomt, een s. gew. v. 2,95 heeft,
en waterhelder of witachtig doorschijnend is.
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Behalve in Aragon wordt 't ook in d. Harz
en in Bohemen gevonden.
Aragua is een der bondstaten v. Venezuela, grenzende a. Caracas; 't is 175 vk. geogr.
mijl groot en heeft 80 000 bew. 't Dal v. d.
Aragua-riv., waar 't gewest naar heet, wordt
„'t Paradijs v. Amerika" genoemd. Vanille,
cacao, suiker, koffie, tabak en katoen zijn er
d. kostelijke voortbrengselen. d. Hoofdst. Vittoria heeft 7000 inw.
Ara.k. Dit geestrijk vocht wordt in vele
plaatsen v. Oost-India bereid ; men geeft echter
daar deze benaming ook a. alle overgehaalde,
geestrijke vloeistoffen, zoodat dit woord gelijke
beteekenis heeft met brandewijn. Arak wordt
verkregen door een mengsel v. rijst en veel
water met 't sap v. palmboomen of met suikersiroop te lagen gisten, en daarna a. een
overhaling te onderwerpen. Naarmate deze
overhaling eens of tweemaal herhaald is, worden drie soorten onderscheiden, waarvan op
Java d. eerste als kiji d. tweede als tanpo en
d. derde als sichew bekend is, voornamelijk
onder d. Chineezen, die te Batavia zich op 't
stoken v. arak toeleggen. Zuivere arak is helder, doorzichtig, ongekleurd, soms geelachtig,
geurig, prikkelend, en bevat gewoonlijk 12 a
15 pct alkohol. Een geringer soort, die als
pariah-arak bekend is, wordt aangezet door
overhaling met d. versche planten der hennip
(Cannabis) of v. d. doornappel (Datura). d. Beste
soorten zijn die v. Goa, Batavia en Ceylon.
d. Goa- en Ceylon-arak wordt in Britsch-Indie
in ontzettende hoeveelheden verbruikt. d. Batavia-arak heeft hooger handelswaarde dan
alle andere soorten.
Arakan of Arracan, door d. inlanders
Rakhaing genoemd, is d. Noordelijkste divisie
v. Britsch-Birma in Achter-India a. d. N.-O.kust v. d. golf v. Bengalen en telt op circa
900 vk, geogr. mijl bijna een half millioen
bewoners, die voor 60 pct. a. d. Birmanen
verwante inlanders en voor 40 pct. overgekomen Mohammedaansche Hindoes zijn. 't Bestaat uit d. districten Akyab, Noord-Arakan,
Ramri en Sandoway, is in 1826 door Birma
a. Brittannie afgestaan, en door een hooge
bergketen v. Ava gescheiden. Die bergen zijn
tot d. kruinen met zwaar geboomte begroeid;
in d. laagte zijn wouden v. mangroveboomen.
Er zijn twee lange regentijden; vele beken
storten zich v. 't gebergte, en d. kust is overal
diep ingesneden ; deze vochtigheid, in verband
met d. groote hitte, maakt 't klimaat ongezond. 't Hoofdvoortbrengsel is d. bekende
Arakan-rijst; daarenboven groeit er indigo,
peper, suikerriet, ananassen, mangos, kokosnoten en teakhout; ook wordt er veel zout,
eenig stofgoud en zilver gewonnen. d. Stad
Arakan telde voorheen bijna 100 000 inw., maar
wijl d. Engelschen om d. ongezonde ligging
zich. niet daar, maar te Akyab hebben gevestigd, is d. oude stad tot een onbeduidende
plaats versmolten.
Araktsjejew (graaf ALEXEJ), d. stichter
der Russ. milit. kolonien, werd in 1769 to
Nowgorod geb. Als artillerie-officier klom hij
onder keizer Alexander I op tot generaal en
in 1808 tot minister v. oorlog. Als inspecteurgeneraal der artillerie heeft hij dit wapen
zeer verbeterd, en na d. oorlogen tegen Napoleon stood hij Alexander in diens hervormingsplannen trouw ter zijde, en daartoe behoorde
ook d. aanleg v. kolonien v. soldaten. d. Dood
v. Alexander in 1825 en 't daarop gevolgde
oproer verwijderde hem v. 't staatstooneel,
en hij overleed op zijn landgoed Grusinow
21 Apr. 1834.
,
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Aral ('t Meer), ook Adelaarsmeer en door
d. Russen Blauwe zee geheeten, is na d. Kaspische zee 't grootste binnenwater v. Azie,
ni. 1100 vk. geogr. mill oppervl. 't Ligt Oostwaarts v. d. Kaspische zee in een zoutachtige
steppe. Tuss. deze beide groote wateren is d.
landengte der Toerkmenen, een met schelpen
bedekte zandige vlakte, waarvan 't Zuidelijk
deel bij d. bevolking 't „Oude strand" heet.
d. Waterspiegel v. 't Aralmeer ligt (echter
volgens niet zeer betrouwbare waarnemingen)
34 M. boven dien der Kaspische zee; d. Westkust is nog 13 M. daarboven; d. overige kusten
zijn laag en zandig of met riet begroeid. Aan
d. Oostzijde loopen er in uit : d. Amoe-(Gihon
of Oxus der oudheid) en d. Sir-darja (d. oude
Jaxartes) die 't water v. d. Westrand v. HoogAzle afvoeren; maar een stroom, die 't water
afvoert of een gemeenschap, die men met d.
Kaspische zee onderstelt, is niet bekend. d.
Ouden kenden 't meer Aral niet en gaven
op, dat d. genoemde rivieren in d. Kaspische
zee liepen. Inderdaad bestaan er uitgedroogde
beddingen dezer rivieren. Anderen meenen,
dat beide wateren tot 500 n. Chr. een enkelen
plas vormden; dat 't nu tusschenliggende land
minstens 13 M. is gerezen, en d. waterspiegel
v. d. Kaspische zee daalt. Zonderling is 't,
dat in beide binnenwateren zeehonden worden
aangetroffen. Nabij d. Westkust liggen d.
Czaren-eilanden en tegenover d. mond v. d.
Sir-darja ligt 't eil. Koeg-Aral. Bij 't verdrag
met Khiwa in 1873 is Rusland meester gebleven v. 't geheele meer Aral; 't onderhoudt
er eene oorlogsvloot; d. vaart met stoombooten v. weinig diepgang breidt zich snel uit;
kolonisten vestigen zich bij d. riviermondingen, land- en waterwegen worden aangelegd,
en Russ. forten beschormen al deze werken.
Aralia heet een plantengesl. uit d. fam.
der araliaceen. Tot d. famine der araliacean,
twee-zaadlobbigen, die wel 350 soorten telt,
behoort o. a. ook ooze klimop of veil (Hedera
helix). d. Eigenlijke Aralia-familie onderscheidt
zich door kleine vijfdeelige bloemen, in trosvormige bloemschermen vereenigd, vijf-h-tienzadige vru.chten en schoon gevormde, gladde,
groote bladeren. d. Schoonste soorten komen
uit China en Japan, en worden bij ons gekweekt, maar moeten 's winters in d. gematigde kas bewaard worden. o. a. A.pentaphylla
en A. japonica. Men meent, dat v. A.papyrifera
't Chineesche rUstpapier gemaakt wordt; A.
palmata, uit d. Molukken, is geneeskrachtig;
A. spiassa gtoeit in N.-Amerika.
Aram (EUGENITYS), die door BULWER tot
hoofdpersoon is gekozen v. een roman, (waarin
echter 't karakter en d. handelingen der personen geheel geidealiseerd zijn) was in 1704
gab. on Ieidde als hulponderwijzer a. versch.
scholen een onbestendig leven. In 1759 werd
in een grot bij Knaresborough 't gera,amte v.
een man gevonden, die sedert 1745 spoorloos
verdwenen was. Er waren doodelijke wooden
a. d. schedel merkbaar. Aram was onderwtzer .
to Knaresborough geweest, on had tot d. verslagene in betrekking gestaan. Hij werd to
Lynn, in Norfolk, gearresteerd en, niettegenstaande een indrukmakende verdediging, tot
d. galg veroordeeld en terechtgesteld.
Aram of Aramea is d. Oud-Testamentische naam v. Syria, en Mesopotamie, d. landen ben. KanaAn tot a. Armenia en d. Tigris.
Mesopotamia wordt in 't btjzonder genoemd
Paddan-Aram ('t vlakke Aram) Arameesch is
alzoo d. taaltak der Semitische tongvallen,
die in Syria on Chaldea (Mesopotami8),gesproken werd. Velen beschouwen zelfs 't A.ra-
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meesch als d. moeder der Semitische talen.
d. Oudste Arameesche gedenkstukken zijn
voor 't Syrisch d. opschriften in Palmyra, en
voor 't Chaldeeuwsch een gedeelte v. Daniel II on Ezra IV. d. Israelieten namen gedurende d. Babylonische ballingschap 't Chaldeeuwsch dialect over, en brachten 't made
naar Judea terug, waar 't d. oud-Hebreeuwsche
taal zeer schaadde. Ook in 't Perzisch zijn
veel Arameesche woorden binnengeslopen.
Aranda (PETRO PABLO ABARACA graaf v.),
in 1719 in Aragon gab., was eerste staatsdienaar onder kon. Karel III, zeven jaar afgezant a. 't Poolsche Hof, on later stadhouder
v. Valencia. Vandaar riep d. Koning hem, ten,
gevolge v. een oproer to Madrid, tot voorzitter v. d. Raad v. Castile. In deze hooge waardigheid herstelde hij orde en rust; hij beperkte
d. macht der inquisitie en verdreef d. Jezul.eten. Daze maatregel, in stilts voorbereid, werd
eensklaps ten uitvoer gelegd op 6 Mrt 1767.
't Pauselijk Hof was hierover ten uiterste
verbitterd en bewerkte, dat ARANDA verwijderd
werd als gezant naar Frankrijk. Hij bleef daar
negen jaar, en keerde toen als staatsraad
naar Madrid terug, waar hij min of meer in
ongenade leefde. In 1792 werd hij echter, vooral
door toedoen der Koningin, in d. plaats v.
Florida Blanca a. 't hoofd v. 't bestuur gesteld,
maar slechts om, na verloop v. weinig maanden, ten spot v. hof en natie plaats to maken
voor d. onwaardigen don Manuel Godoi. ARANDA
bleef toen nog lid v. d. staatsraad; maar moest
later wegens zijn uitgebracht gevoelen over
d. oorlog tegen Frankrijk in ballingschap naar
Aragon gaan, waar hij in 1794 stierf.
Hij was een helderziend en krachtvol regent, a. wien Spanje, en ook Madrid, groote
verbeteringen to danken had ; maar miskenning zijner verdiensten belette hem to doen,
wat hij had willen on kunnen tot stand brengen.
Aranjuez (v. 't Rom. Ara Iovis = altaar
v. Jupiter) is een stad en koninklijk residentie-slot, met prachtige tuinen, fraaie wandellanen en een jachtpark in d. Spaansche prov.
Toledo, in een bekoorlijk schaduwrijk dal v.
d. Taag, die hier d. Xarama ontvangt, on 49
v.Madrid, werwaarts een kunstweg loopt,
die door Ferdinand VI op d. Romeinsche wijze
is aangelegd. Gewoonlijk vertoefde 't Spaansche
hof v. Paschen tot 't eind v, Juni hier, on dan
steeg d. bevolking v. 8000 tot 11 000 personen.
Reeds Karel V bestemde dit schoone dal tot
d. aanleg v. een residentie._Filips II bouwde
't slot, dat door zijn opvolgers, inzonderheid
door Ferdinand V, Karel III on IV, verfraaid
on vergroot werd. 't Dorp is in Hollan.dschen
smaak gebouwd, on heeft breede on rechte
straten, die ()Wander rechthoekig snijden, en
d. spoorweg naar Alicante heeft er een fraaie
brug over d. Taag. 't Slot heeft fraaie marmeren trappen, kostbare kunststukken en, gelijk ook d. kerk on 't klooster, vele goede schilderijen v. Spaansche on Italiaansche meesters;
zeer rijk is hierin d. door Karel V met veel
pracht aangelegde Casa del Labrador. d. Tuinen, in d. vorm eener ster, hebben een hoofdlaan v. olmen, die 600 a 700 schreden lang on
4 M. breed is. Om d. 70 a, 80 schreden zijn
rustplaatsen, in d. gedaante v. een zeshoek, met
fonteinen; twaalf zulke olmen-lanen loopen op
een ruim rond plein samen. Thans zijn echter
d. schoone dagen v. Aranjuez" voorbij. 't Hof
komt er niet meer; d. moerassige laagten in
d. omtrek maken 't er to ongezond. Op 12 Apr.
1772 werd hier een vrede geteekend.
Arantius (JULIUS CAESAR), een ontleedkundige uit d. laatste heift der 16e eeuw, die

• ARA.
in zijn geboortestad Bologna gedurende 33 jaar
4. anatomie heeft geleeraard. Hij stied to
Bologna in 1589. d. Knopjes op d. halvemaanvormige kieppen v. 't hart worden naar hem
noduli Arantii genoemd.
Arany (JANos), een Hongaarsch dichter,
is in 1819 to Nagy-Szalonta geb. Hij werd
aanvankelijk tot Hervormd godsdienstleeraar
opgeleid, maar zijn neiging tot d. dichtkunst
en letteroefeningen deden hem een andere
loopbaan kiezen. Na een veelbewogen leven
werd hij hoogl. in d. Hongaarsche letterk. in zijn
geboorteplaats en directeur v. 't Kisfaludiegenootschap to Pest. Arany is d. beste yolksdichter v. Hongarije ; hij ontleent zijne balladen
a. d. yolks° verlevering en veredelt d. yolkstaal. Als prozaschrijver heeft hij een smaakvollen stijl. Zijn vertalingen v. Shakspere,
'lasso, GOthe on Aristophanes (in 1880, in 3 dln
verschenen) zijn uitstekend. Ook zijn zoon
LASZLO ARANY, geb. 24 Mrt 1814, sedert 1880
secretaris eener maats. v. grondcrediet to
Budapest, is een rijkbegaafd dichter.
Aranyos (d.) is een goudbevattende zijrivier v. d. Maros. 't Dal v. d. Aranyos levert
kostbaar arts en voortreffelijken wijn. Hier
is d. Trajanus-weide, waar Trajanus tegen
Decebalus streed.
Araoean is een oase in d. Sahara, 220
KM. ben. Tomboektoe. Zij is 't kruispunt v.
versch. karavanen-wegen, o. a. v, d. weg, die
v. Marokko n. d. Niger gaat. d. Oase heeft
1500 Arab. bewoners.
Ararat is bij d. Armeniers d. naam der
geheele bergvlakte, die zij bewonen, doch wij
noemen meer in 't bijzonder alzoo d. hoogsten der Armenische bergen, wiens vulkanische kegel zich 5400 M. boven d. zee of
ruim 900 M. boven d. Armenischen bodem
verheft. Dozen berg noemen d. inboorlingen
Massis, d. Turken Ayhri-dagh, en is merkwaardig, omdat op dezen d. woorden v. Genesis VIII: 4 worden toegepast. d. Perzen
noemen dezen top Noachs-berg.
Aras (d.) of Araxes, d. hoofdrivier v.
Armenie, heeft hare bronnen niet ver v. die
des Eupiiraats, doorloopt Russisch Armenia,
ontvangt d. Koer, on valt na een loop v. 44
KM. in d. Kaspische zee.
Aratus. Toen d. oude vrijheidsgeest der
Grieken, door 't Achaeisch verbond, nog eenmaal opflikkerde, schitterde deze merkwaardige man als staatsman en krijgsoverste. Hij
werd omstr. 272 v. Chr. geb. to Sicyon; zijn
vader vial door 't staal eens dwingelands, en hij
moest als kind v. zeven jaar vluchten. Op
zijn 20e jaar bevrijdde hij zijn vaderland en
deed hij Sicyon in 't Achaeisch verbond opnemen. Hij werd weldra tot opperbevelhebber
daarvan verkoren, en verdedigde toen langen
- tijd d. Grieksche vrijheid tegen Macedonie, en
verloste Korinthe v. deze heerschappij. Naderhand werd hij door Cleomenes v. Sparta verraden, zoodat hij Korinthe a. Antigonus moest
terug geven. Na dien tijd leefde hij in nauwe
vriendschap met dozen Macedonischen koning
hij werd door diens opvolger Philippus III
vergiftigd, nadat hij zeventienmaal 't hoofd
v. 't Achaeisch bondgenootschap geweest was.
Plutarchus heeft zijn levensgeschiedenis beschreven.
Aratus v. Soli was een Gr. sterrekundige
en dichter, die omstr. 270 v. Chr. leefde. Hij
was in Cilicig in Klein-Azie geb., maar ver- keerde lang a. 't Macedonische hof. Hij vervaardigde een leerdicht: „Phaenomena et Prognostika", waarin hij d. plaatsen en bewegingen der hemellichamen beschrijft en er bepa-
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lingen v. 't weder uit afleidt. Dit gedicht is
niet verheven, maar zuiver, eenvoudig en
onberispelijk v. versbouw. Paulus deed er een
aanhaling uit in zijn redo op d. Areopagus
(Hand. XVII : 28). Hugo De Groot heeft het
uitgeg. to Leiden in 1600 en Vosz heeft er
een Hoogd. vertaling v. geleverd in 1824.
Araucana, Zie Ercillo.
Araucanen (d.) zijn een dappere ZuidAmerikaansche volksstam, die zich tot hiertoe
eerst tegen d. oppermacht v. Spanje en in d.
19e eeuw tegen d. Chileensche republiek ver
zet heeft. Hun land wordt op 1200 vk. geogr.
mijlen geschat, on grenst t. N. a. d. rivier
Bio-Rio, t. Z. a. d. riv. Gallacallai, t. 0. a. d.
Andes, en t. W. a. d. Stillen oceaan. Hun
aantal, vroeger op 150 000 geschat, is thans
slechts 50 000, volgens sommigen niet boven
d. 10 000. Een Fransch avonturier, TONNEINS,
heeft zich in 't midden der 19e eeuw tot hun
koning opgeworpen onder d. naam v. Orono
Antoine I. Tot tweemaal toe hebben d. Chileenen dezen indringer verdreven. Andere oorlogszuchtige volksstammen hebben zich met
d. Araucanen vereenigd, toen dezen zagen, dat
zij hunne' onafhankelijkheid handhaafden. Zij
zijn niet groot v. gestalte, maar stark en gespierd, hebben een koperkleurige huid en sluik,
zwart haar. d. Itannen zijn goede ruiters en
handig in 't gebruik v. d. lans, on v. d. lasso
en d. bolas (ijzeren kogels, met een langen
riem aaneengebonden).
Araucaria heet een plantengesl. uit d.
fam. der coniferen (kegeldrager), waartoe hooge
boomen in Amerika en Australia behooren.
In plaats v. naalden hebben doze ongesteelde,
dakpansgewijze over elk. liggende bladeren
on v. d. kegels heeft elke schub slechts een
daarmee vergroeid zaad. d. Belangrijkste soorten zijn : A. brasiliensis, die in Brazilio groote
wouden vormt met eetbare vruchten on welriekende, roode liars; A. imbricata in Chili
tuss. 35° en 50° Z. B., wordt wel 50 M. hoog;
A. Bidwilli Hook op Nieuw-Holland, vooral bij
Brisbane, ook wel 50 M. hoog, met zeer
groote zaden, die, geroost, zeer voedzame
spijs zijn, en met hard en duurzaam hout;
A. columnalis of zuilcypres, die met goad gevolg naar Europeesche tuinen is overgebracht,
on A. Excelsa, die op 't ail. Norfolk wel 70 M.
wordt, en een M. boy. d. grond 10 M. omtrek
heeft.
Arauco is een pro v. v. d. Z.-Amer. republiek Chili., in 1852 gevormd gedeeltelijk uit
d. prov. Conception, gedeeltelijk uit ap d.
Araucanen veroverde gronden, is 400 vk. geogr.
mijl groot en heeft 90 000 bow. Er is geen
stad v. belang on a. d. kust geen enkele
haven.
Araujo de Azevedo (ANTONIO DE), graaf
v. Barra, een Portug. staatsman, in 1759 to
Lima geb., was in 1789 Portug. ambassadeur
to 's Gravenhage; later gezant to s. Petersburg,
vanwaar hij in 1803 tot minister v. Buitenl. zaken on oorlog naar Lissabon geroepen werd.
Hij was evenwel niet opgewassen tegen d.
tijdsomstandigheden, werd door d. intocht der
Franschen onder Junot in 1807 overvallen,
en vluchtte met d. Kon. familie naar Brazilie.
Hier werd hij in 1814 minister v. marine, en
stichtte ook als voorstander v. wetenschap
on beschaving veel nut. Hij zelf beoefende
po8zie, letterkunde on staathuishoudkunde.
Hij overl. in 1817.
Araujo Porto Alegre (mANOL DE), een
uitstekend Brazilisch dichter en geleerde,
werd 29 Nov. 1806 to Rio Pardo geb. en
beoefende to Rio Janeiro 't ingenieursvak d.

ARA.
bouwkunst en d. schilderkunst. Aanvankelijk
trok d. laatste hem 't meest aan; hij reisde
naar Parijs en naar Rome om zich daarin to
bekwamen, keerde in 1837 naar zijn vaderland
terug en word daar eerst professor a. d. academie -v. beeldende kunsten, later in 't teekenen a. d. militaire school.'Hij ontwikkelde
een ongewone werkzaamheid en bekwaamheid, ontwierp 't plan v. d. s. Anna-kerk en
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voor 't bankgebouw, in Rio Janeiro, en nam
d. betrekking op zich v. consul-generaal in
Pruisen, waartoe hij v. 1860 t. 1865 to Berlijn
woonde. Zijn grootsten roem verwierf hij als
dichter en dit 't meest door eon schoon beschrijvend gedicht: „Brasilianas", waarin hij
d. weelderige natuur v. Brazilie met schitterondo kleuren schildert. Ook een heldendicht:
„Colombo" en versch. tooneelspelen verwierven grooten bijval.
Aravali is een bergketen in' Bengalen,
t. N. v. 't Vindhya-geb. v. 't Z.-W. n. 't N.-0.
tuss. 221/2° en 26,' N. B. d. Hoogste top ervan
hoot Goeroe Sikra (1600 M.). Op dozen berg
zijn vier tempels, die ontzaggelijke schatten
gekost hebben. Twee er van zijn geheel v.
wit marmer.
Arbaces was landvoogd v. Media onder
d. koning v. Assyrik, maakte met Belesis
een samenzwering tegen diens heerschappij
on stichtte 't Medische rijk in 770 v. Chr.
Arbe of Rab is een schoon oil. in d. golf
v. Quamero bij d. Dalmatische kust. 't Is nog
geen twee vk. geog. mijl groot en heeft 4400
bow., die v. schapenfokkerij on vischvangst
bestaan. Er zijn vruchtbare dalen, en d. berghellingen zijn met olijf- en laurier-bosschen
en wijngaarden beplant.
Arbeid (in werktuigk. zin). Als een kracht,
middellijk of onmiddellijk op een lichaam werkend, beweging voortbrengt, moat zij zekeren
wederstand op d. wog, dien zij aflegt, overwinnen; hierin bestaat hare uitwerking, haar
arbeid. Om dien arbeid door een getal voor
to stollen, kan men d. grootte der aangewende
kracht, in een willekeurige gewichts-eenheid,
bijv. in KG. uitdrukken, en d. afgelegden
wog in een lengtemaat, bijv. in M.; dan
stelt 't product v. beide getallen, onbenoemd
gedacht, d. arbeid der kracht voor. d. Arbeid,
verricht door 't oplichten v. 10 KG. ter
hoogte v. 3 M., of v. 15 KG. ter hoogte v.
2 M. is dus volgens doze bepaling even groot.
Inderdaad is zulk een product een juiste
maatstaf voor d. arbeid, door een kracht voortgebracht, in d. gebruikelijken zin v. dat woord:
immers als men een workman voor 't vervoeren of omhoog lichten v. een last zekere
som moot betalen, zal hij 2 of 3 maal meer
loon ontvangen, zoo hij dienzelfden last 2 of

3 maal verder vervoert of hooger oplicht.
Eveneens zal dit 't geval 'zijn, als d. last 2 of
3 maal zoo zwaar is; want in beide gevallen
verrichtte hij dan 't work v. 2 of 3 arbeiders.
't Verschuldigde werkloon is derhalve evenredig, en met d. afgelegden weg, en met d.
overwonnen wederstand, waaraan d. aangewende kracht geltjk is; 't is dus evenredig
met 't product, dat tot maatstaf der betaling
verstrekt, on wordt daarom ook d. maat v. d.
arbeid genoemd.
Btj 't beoordeelen v. arbeid of 't vergelijken
v. arbeids-vermogen komt echter ook d. tid
in aanmerking, die tot d. arbeid noodig is.
Men neemt als ttjd-eenheid daartoe d. seconde
aan, on noemt 't aantal Kilogrammen, dat
door een kracht in een bepaald aantal seconden een bepaald aantal Meters loodrecht opgeheven wordt 't effekt.
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Om eenigen arbeid door een getal to kunnen uitdrukken, moot men een eenheid v.
arbeid aannemen. Hier geeft men a. d. ar-

beid, die verricht wordt door 1 KG. 1 M.
hoog to lichten, d. naam v. arbeids- of werkeenheid of ook wel lcilogrammeter ; in 't Fr.
dynamo, dynamode, kilogrammetre. In Duitschland, waar men veelal nog bij ponden en
voeten rekent, wordt d. overeenkomstige arbeid Fusspfund genoemd.
Hoewel nu volgens doze bepaling 't lichten
v. 500 KG. op 2 M., of v. 10 KG. op 100 M.
denzelfden arbeid eischt, is er echter bij 't
werkelijk uitvoeren v. arbeid een grans voor't
gewicht, wijl een arbeider dit work wel op
de tweede, maar niet op d. eerste wijze kan
uitvoeren. Zoo bestaan er dan voor d. arbeid, door menschen, dieren of werktuigen
verricht, door hun eigendommelijke bewerktuiging en inrichting, grenzen voor afstand
en kracht, die men met kan overschrijden,
of waarbij zij minder voordeelig zouden arbeiden. Menschen en dieren moeten bijv.
nu en dan rusten, bij to groote krachtsuitoefening worden zij spoedig ongeschikt voor
d. arbeid; werktuigen mogen niet to snel bewegen, of to zwaar belast worden. Opgaven
omtrent d. arbeid, dien levende on niet levende
beweegkrachten kunnen leveren, on v. d. voordeeligste wijze om d. arbeid to regelen on to
verdeelen, vindt men in d. meeste werktuigkundige leerboeken.
Arbeid (natuurk. beschouwd). In d. physica
wordt iedere verandering of beweging, die een
kracht veroorzaakt, d. arbeid v. die kracht genoemd. In d. natuur gaat evenmin ads stof
ooit kracht of arbeid verloren. Als een kracht
beweging of verandering, 'tzij mechanisch,
physisch of chemisch, heeft teweeg gebracht,
ontstaat daarbij steeds 't verschijnsel, dat wij
warmte noemen, en wanneer doze warmte geheel als beweegkracht wordt aangewend, is
d. mate v. arbeid, die door doze warmte verricht wordt, volkomen gelijk a. d. arbeidshoeveelheid, waardoor zij is gewekt. d. Groote
arbeidsbron voor onze aarde is d. zon; door
haar groeit dier en plant, worden scheikundige omzettingen, verbindingen en ontbindingen veroorzaakt, electrische. verschijnselen in 't leven geroepen, d. rustelooze luchten water-verplaatsing teweeg gebracht, en nog
veel meer. Een onze bevatting to bovengaande
hoeveelheid v. dozen arbeid is door d. mensch
nog ongebruikt gelaten. Als wij overwegen, dat
d. kracht v. eon matigen waterval zooveel arbeid verricht, dat daardoor d. werktuigen gedreven worden, die noodig om eon geheele stad v. electrisch licht to voorzien, dan
rjjst d. vraag: welk een mate v. arbeid zou
kunnen verricht worden alleen reeds door 't
vloeden on ebben v. d. oceaan en d. waterafvoer der rivieren.
Arbeid (uit een staathuishoudkundig oogpunt). Ook in 't leven on bedrijf v. d. mensch
is arbeid d. uiting v. kracht; wij verstaan
echter alleen door arbeid d. krachtsuitingen,

die met 't welbewuste doel geschieden, om
een resultaat to verkrijgen, iets nuttigs voort
to brengen, vrucht v. 't werk to zien. d. Lustige
spelen der kinderen, allerlei sport, lichaamsoefeningen on dilettantisme in kunst en wetenschap kan men in dozen zin geen arbeid
noemen. Reeds 't leeren v. 't kind is d. voorbereiding tot d. arbeid v. d. volwassene. Zoowel d. mate v. kennis, inzicht on bekwaamheid, die vergaderd wordt, als 't vermogen
om d. geheele geesteskracht op den doel to
richten, zijn twee factoren tot arbeid, die in
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d. leerjaren verkregen inoeten worden. Hoe
sterker iemand zjjne gansche opmerkzaamheid
a. zijn arbeid wijdt, en hoe grooter aandeel
d. geestesinspanning in vergelijking met d.
ruwe kracht bid d. arbeid heeft, des te meer
is die arbeid waard. Goed, doeltreffend onderwijs is dus d. eerste voorwaarde v. winstgevenden arbeid.
d. Mensch is een weten, vol behoeften, wenschen en begeerten; 't vervullen v. d. een
doet een aantal nieuwe ontstaan; d. natuur
kan ze doorgaans bevredigen, maar bijna nooit
rechtstreeks ; overal en altijd is inspanning,
meestal ook overleg, noodig om v. haar to
verkrijgen wat men wil. Eerst als d. mensch
'tgeen d. natuur hem aanbiedt, zoo vervormd
heeft, dat hij 't tot zijn doel kan gebruiken,
erlangt 't voor hem waarde ; 't aldus verkregene is d. vrucht v. zijn arbeid, zijn kapitaal.
Veelal is 't doel v. zijn arbeid een werktuig
to verkrtjgen, waarmede hij a. d. natuur to
beter hare schatten ontwringen kan, maar
steeds zijn d. voortbrengselen der natuur, d.
arbeid on 't kapitaal d. middelen ter voortbrenging, d. drie factoren of agenten v. d. rijkdom, 't bezit, 't vermogen. 't Ligt in d. aard
v. d. mensch to stre.ven naar een minimum
v. lichaamsinspanning ; hij stelt 't dier to
work ; bedenkt werktuigen, die hem tijd of
weg of sterke beweging besparen; bespiedt
d. krachten der natuur, opdat die voor hem
arbeiden; laat stoom en electriciteit 't aware
werk voor zich doen, en streeft er naar om
zulken arbeid, waarbij niet gedacht behoeft
to worden, door werktuigen, door machines,
te laten doen, en zich alleen to belasten met
geestes-arbeid, met ontwerpen, vinden, overleggen en kiezen. Daardoor is 't to verklaren,
dat d. machinale arbeid steeds toeneemt en
dat d. arbeid v. d. geest door d. maatschappij
hooger wordt geschat, duurdor wordt betaald
dan d. ruwe kracht. d. Handwerksman, die
on yak geleerd heeft, en zich zekere handgrepen heeft eigen gemaakt, staat veel hooger
dan d. sjouwer of polderwerker, on hij, die
een vernuftig bedacht werktuig samenstelt of
bestuurt, is voor d. maatschappij weder v.
veel grooter waarde dan d. handwerksman.
Welken invloed 't gebruik v. machines bij d.
arbeid heeft, wordt ons duidelijk, als wij bijv.
weten, dat in een welingerichte meelfabriek
thans door 20 arbeiders een dagelijkschen
voorraad meel wordt bereid voor 25 000 a 40 000
menschen, terwijl in d. dagen v. Homeros
een man een ganschen dag werken moest om
't meel voor 25 personen gereed to maken.
Niet alleen bespaart d. machine tijd, kracht en
grondstof, maar 't werk kan gelijkvormiger
en volkomener geleverd, d. grondstof meer
veredeld worden. Dit wordt vooral bevorderd
door d. verdeeling v. d. arbeid. Als een persoon
steeds een zelfde onderdeel v. een werk moet
verrichten, bereikt hij hierin een zeer hoogen
graad v. zekerheid, volkomenheid on vaardigheld. Stellen wij ons slechts 't onderscheid
voor tusschen 'tgeen twintig horlogemakers
kunnen leveren, die ieder een geheel uurwerk
vervaardigen on 'tgeen een inrichting voortbrengt, waar ook twintig personen horloges
maken, maar waarvan ieder slechts een bepaald deel doen moet, bijv. d. een altijd tandraderen vijlen, een ander altijd wijzerplaten
beschilderen. d. Schaduwzijde hiervan is, dat
d. arbeider, die niet anders kan dan een bepaald onderdeel v. een werk verrichten, geheel afhankelijk wordt v. d. fabriek on als 't
ware een deel v. d. machine. Een nog erger
bezwaar.. is, dat d. werkgever, om to kunnen
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concurreeren tegen zijn vakgenooten, zijn fabrikaat zoo goedkoop mogelijk zoekt to leveren, dat hij daartoe o. a. d. arbeiders zoo min
mogelijk betaalt on zooveel mogelijk laat doen,
zoodat deze uitgeput worden on gebrek lijden.
Allerlei middelen worden beproefd, om deze
treurige maatschappelijke kwaal to bestrijden.
d. Arbeiders zoeken hun toestanden to verbeteren door strikes, werkstakingen op groote
schaal, waarbij zij niet alleen samenspannen
om niet to arbeiden, maar ook om door geweld of bedreiging hen v. 't werk to houden,
die niet a. d. strike deelnemen. Volksvrienden
trachten door coOperatieve vereenigingen 't lot
v. d. arbeider to verbeteren, 't zij door d. arbeiders zelf als aandeelhouders in d. fabriek
to doen optreden, 't zij door voor gemeenschappelijke rekening d. levensbehoeften aan to
schaffen, om die v. d. best mogelijke kwaliteit
on tot d. minst mogelijken prijs to bekomen.
Of zij trachten door 't in 't leven roepen v.
spaarkassen on verzekeringsmaatschappijen tegen ziekte, verminking, ouderdom of dood 't
lijden, d. nooden on zorgen v. d. arbeider to
verlichten. Rechtgeaarde fabrikanten trachten
zelf door 't bouwen v. goedkoope, gezonde on
welingerichte arbeiderswoningen hun werkvolk
een beter lot to verschaffen, en ook door onderwijs a. d. kinderen on uitspanningslokalen
voor d. volwassenen 't peil hunner ontwikkeling to verhoogen. Zoo zijn bij groote ondernemingen v. nijverheid dusgen. cites-ouvrieres
ontstaan, waar inderdaad al 't mogelijke gedaan wordt, om d. arbeider goede woning,
kleeding on voedsel en levensgenot to geven
en zijn toekomst to verzekeren. Meer en meer
ontwikkelt zich ook in d. beschaafde landen
't Staatstoezicht op d. arbeid. d. Staat tracht
to waken tegen gevaar voor 't leven of d.
gezondheid v. d. arbeider in d. fabriek, tegen
arbeid door jonge kinderen, tegen overmatigen
arbeid door vrouwen, tegen zedenbederf, dat
't langdurig samenzijn v. vele personen v.
beiderlei geslacht kan veroorzaken, en tegen
aanhoudenden nachtelijken arbeid of d. overschrijding v. een maximum v. werkuren.
Arbela was een stad in Perzi6, a. d. overzijde v. d. Tigris, door d. Lycus gescheiden
v. Gangamela (kameelenhuis). Dit oord is beroemd geworden door d. veldslag, waarin
Alexander d. Groote 't derde on laatste legor
v. Darius versloeg. Verg. Curt. V, 1, en Plutarchus, in 't leven v. Alexander.
Arbiters of scheidsrechters zijn mannen, die door twistende partijen gekozen
worden, om 't geschil to onderzoeken on to
beslechten, nadat beide partijen hebben aangenomen zich a. deze beslissing to zullen
onderwerpen. Zoowel 't Rom. recht als onze
tegenw. wetgeving erkent d. bevoegdheid tot
't benoemen v. zulke arbiters, en bepaalt d.
formaliteiten on d. rechtsgevolgen v. 't scheidsgerecht. d. Overeenkomst tuss. twee partijen
tot benoeming v. arbiters hest compromis, d.
verklaring v. d. arbiter, dat hij d. taak aanvaardt, hoot receptum on d. daad zelve der
beslechting arbitrage.
Ook in 't Staatsrecht doet zich 't verblijdend
verschijnsel voor, dat mogendheden in plaats
v. bij een geschil naar d. wapenen to grijpen,
neutrale mogendheden tot arbiters benoemen,
om 't twistpunt to onderzoeken en uit to
maken. Merkwaardige voorbeelden hiervan
zijn: d. Alabama-quaestie (zie dat art.) tuss.
d. Vereen. Staten on Brittanni6, die ten nadeele v. Brittannid, en 't geschil tuss. Spanje
on Duitschland over 't bezetten v. Yap, een
der Carolinen-eilanden, dat in 1885 door d.
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Paus ten nadeele v. Duitschland werd beslecht. In beide gevallen onderwierpen - zich
d. betrokken mogendheden a. d. uitspraak.
Arbitrage of Wissel-arbitrage is in 't algemeen 't handelen in wissels ten einde uit
't verschil in koers voordeel to trekken. Wanneer nl. eon handelsplaats, bijv. Amsterdam,
a. een andere, bijv. Parijs, moor to betalen
heeft dan ztj daar to vorderen heeft, stijgt d.
prijs v. wissels op Pans boven pari. Zoodra
dit laatste 't geval is of voorzien wordt, vindt
d. handelaar in wissels, d. bankier, er rekening bij, papier op d. laatste plaats to waken.
Om dit met 't meeste voordeel to kunnen doen,
gaat hij na, welk papier door hem 't goedkoopst tot dekking zijner traites kan worden
geremitteerd, en vergelijkt hij mitsdien d.
koers v. versch. plaatsen. d. Geheele berekening en vergelijking v. koersen wordt zoowel
arbitrage genoemd als d. operatign zelf. Door
daze verrichtingen der bankiers, welke in d.
regel tegen geringe winsten geschieden, wordt
op d. duur 't betaalsmiddel tuss. versch. landen op d. goedkoopste en gemakkelijkste wijze
verschatt, en worden vele specie-verzendingen voorkomen. 't Geregeld arbitreeren v. d.
wissel is mitsdien v. wezenlijk belang voor
't handelsverkeer en voorkomt d. al to sterke
afwijkingen v. d. wisselkoers v. 't pari.
Arbogast (LUDWIG FRANZ ANTON), to Mutzig in d. Elsas geb. in 1759, en to Straatsburg
in 1803 overl. als hoogl. in d. mathematica on
rector der universiteit, maakte zich jegens zijn
vaderland verdienstelijk door zijn bevordering
v. 't openb. onderwijs en d. invoering v. een
vereenvoudigd maat- on gewichtstelsel. Zijn
hoofdwerk is : „Traits du calcul des dOrivations et des usages dans la theorie des suites"
(Straatsb. 1800).
Arbogastes, uit Aquitani6, was een voidhoer, die zich onder 't ten val neigend Westersch-Romeinsche rijk voor korten tijd tot
bijna onbeperkte macht verhief. Hij streed onder GRATIANUS (375) en onder VALENTINIANUS II
tegen d. Duitschers a. d. Rijn on a. d. Donau.
Toen Valentinianus hem wegens zijn overmoed
eon schriftelijk ontslag gaf, verscheurde Arbogastes dit geschrift en wierp hij d. stukken
voor 's Keizers voeten met d. woorden: „Gij
hebt mij niet aangesteld, ik neem dus een
ontslag van u niet aan", en weinig dagen
daarna was Valentinianus dood (392). Arbogastes beweerde, dat d. Keizer uit radeloosheid d. hand a. zich zelf geslagen had, en
stelde een schijn-keizer aan, maar hij word
a. d. Frigidus bij Aquileja door keizer Theodosius versla.gen, vluchtte in 't gebergte en
stortte zich in zijn zwaard.
Arbois de Jubainville (MARIE HENRI D'),
Fransch oudheidkundige en archivaris v. 't
dep. Aube, werd 5 Dec. 1827 to Nancy geb.
Hij is vooral beroemd geworden door zijn
work: „Histoire des ducs et des comtes de
Champagne" (8 dln, 1860). Van zijn talrijke
overige geschriften zijn 't meest opmerkelijk:
„Etudes sur l'etat des abbayes cisterciennes"
(1858); „La declinaison des noms propres
l'epoque merovingienne" (1870) en „Les premiers habitants de l'Europe" (1877).
Arboretum (v. 't Lat. arbor = boom),
noemt men eon tot d. studio op wetenschappelijke grondslagen aangelegde en gerangschikte verzameling v. boomen en heesters.
Arbor Saturni, Zie Loodboom.
Arbor Vitae, Zie Levensboom.
Arbroath, oudtijds Aberbrothwik, is een
havenstad in Schotland, a. d. Noordzee, niet
ver v. Dundee en a. d. Caledonischen spoor-
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wog. Er zijn 22 000 inw., en in d. nabijheid is
d. bekende vuurtoren op Bell-rock.
Arbues (PEDRO), geb. in 1441 to Epila in
Aragon, studeerde to Bologna in d. wijsbegeerte on godgeleerdheid, trad in d. orde der
Augustijnen, en werd in 1484 door d. inquisiteur-generaal TORQUEMADA tot eersten inquisiteur to Saragossa benoemd. In korten tijd
heeft hij daar honderden ketters doen verbranden, maar bezweek op 17 Sept. 1485 door
een moordaanslag v. LAVADIA, wions zuster,
en SPERANDIO, wiens wader tot d. slachtoftersder inquisitie behoorden.
Arbuthnot (JoHN), in 1675 to Arbuthnot
in Schotland geb., was lijfarts v. koningin
Anna v. Engeland. Hij schreef met Pope en
Swift: „Memoirs of Martinus Scriblerus", een
satiriek geschrift, waarin d. kamergeleerdheid_
werd bespot, on is algemeen bekend door zijn
„Tabellen v. oude munten, maten en gewichten", door D. Koning in 1756 in 't Latijn to
Utrecht uitgeg. Hij overl. 27 Feb. 1735.
Arbutus, L. heet een plantengesl. uit d.
fam. der ericacee'n (heideplanten), waartoe
boomen on heesters behooren met witte
en roods bloemtrossen en veelzadige bessen,
groeiende a. d. kusten der Middell. zee en
in N.-Amerika. d. Bekendste soorten zijn:
A. Unedo, L., d. aardbezieboom, die bij ons
als sierplant in d. gematigde kas wordt gehouden, maar in ltalie tot 't bereiden v.
suiker en door gisting en overhaling der bessen tot 't verkrijgen v. brandewijn voor fijne
likeuren wordt gebruikt, en A. Lauri-folia in
N.-Amerika, die 3 1/2 M. hoog wordt, en lange,
getande, gladde bladeren en lange trossen witto
bloemen draagt.
Arc (JEANNE D'), Zie Maagd v. Orleans.
Arcade (Eon) is in d. bouwkunst een rij
openingen, die boven met een boog sluiten.
Tusschen twee zulke openingen is doorgaans
een pilaar. Zij dient om d. bovenbouw v. eon
waterleiding, viaduct of spoorweg to dragen.
d. Arcaden waren btj Grieken on Romeinen
onbekend on dagteekenen uit d. middeleeuwen.
Arcadie was 't middelste en hoogstliggende deel v. d. Peloponnesus, begrensd t. N.
door Achaje en Sicyon, t. W. door Ens, t. Z.
door Messeni6 en t. 0. door Argolis. 't Land
is bergachtig en boschrijk, doorsneden v. rivieren, waaronder d. Eurotas on d. Alpheus
d. voornaamste zijn. Eerst door d. Pelasgen
bewoond, werd 't later onder d. zonen v. Lycaon
verdeeld. Vervolgens warden d. kleine koninkrijken republieken, en vereenigden zij zich
in een bondgenootschap ; d. voornaamste dozer
waren Mantinea, waar Epaminondas een beslissenden yeldslag won, Tegea, Orchomenos
en Megalopolis. d. Bewoners v. Arcadia waren
om d. zachtheid hunner zeden, hun gastvrijheid on opgeruimdheid v. geest beroemd;
waarom d. dichters Arcadia als 't land v. onschuld, aartsvaderltike zeden on rustvollen
vrede voorgesteld hebben, en voomamelijk d.
Idyllen-dichters doze streken tot 't tooneel hunner voorstellingen hebben uitgekozen. Thans
is Arcadi6 een nomarchie v. Griekenland, 80
"irk. geogr. mijl groot met 150 000 bow.
Arcadisch genootschap. d. Academia
degli Arcadi in Rome werd in 1690 gesticht
door eenige dichters, die zich ten doel stelden, d. gezonken letterkunde weder op to
heffen. LEONIO on CRESCIKBENI, stelden zich a.
't hoofd v. dit genootschap, dat spoedig grooten opgang maakte; ieder lid moest d. naam
v. een Arcadisch herder of herderin aannemen.
Later ontstonden dergelijke genootschappen
in Bologna, Pisa, Sienna, Ferrara on Venetia,
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't Romeinsche veroudert sedert 1726 op d. Janiculus, in 't Bosco-parrasio of in 't Serbatajo,
en geeft een maandwerk „Giornale Arcadico"
uit, dat jaarlUks -vier deelen beslaat en menig
grondig en uitgewerkt stuk bevat. Dit genootschap heeft aanvankelijk gunstig op d. herleving der letteren gewerkt, maar later ontaardde het in een aristocratische coterie, voor
wie.d. letterkunde slechts bijzaak was.
Arcadius, in 377 n. Chr. in Spanje geb.,
was een zoon v. keizer Theodosius, die in
395 't Rijk onder zijn beide zonen verdeelde,
een maatregel, die d. val v. 't Westersche
deel verhaast heeft. d. Oudere zoon, HONORIUS,
kreeg d. Westelijke provincien, ARCADIUS d.
Oostelijke. d. Grens was d. Adriatische zee.
Arcadius was zwak v. geest en 't werktuig
v. onwaardige gunstelingen. Op 't laatst voerde
zijn gemalin Eudoxia d. teugels v. 't bewind.
Hij stierf in 408.
Arcangeli (GUISEPPE), geb. te s. Marcello
bij Pistoja, in 1807, werd hoogl. in d. Grieksche en Latijnsche taal te Prato en overleed
daar in 1855. Hij heeft classieke Lat. schrijvers uitgegeven en Grieksche gedichten in
schoone Lat. en Ital. verzen vertaald. Als
secretaris v. d. Academia della Crusca had
hij ook belangrijk aandeel a. d. bevordering
v. 't Woordenboek, door dit genootschap uitgegeven.
Arcani discipline of d. leer der verborgenheden is een verzameling v. d. leerstellingen in d. Christelijke kerk, die in overleveringen zijn bewaard, en niet in d. Bijbel
gevonden worden.
Arcanum (Geheim-middel). Deze benaming
werd ten tijde der alchemie veelvuldig gebruikt
voor stoffen, waarvan men d. samenstelling
geheim wilde houden, en waaraan veeltijds
een bijzondere geneeskracht toegeschreven
werd. 't Is nu een verouderd woord, dat nog
bij uitzondering als naam voor d. zwavelzure
potasch. als arcanum duplicatum, gebezigd
wordt. Vroeger bestonden er vele dezer geheim-middelen o. a. 't arcanum corallinum
kwikzilver-oxyde), 't arcanum cosmeticum (een
(bismuth-bereiding), 't arcanum epilepticum (een
koperzout) en 't arcanum Holsteiniense (zwavelzure potasch). Men kan nagaan welk misbruik v. deze benaming gemaakt werd, als
men leest, dat zekere Bussius in 1673 a. d.
regeerenden vorst v. Holstein, wiens lijfarts
hij was, 't geheim eener bereiding, reeds door
Isaacus Hollandus op 't einde der 14e eeuw
beschreven, als arcanum Holsteiniense voor 500
rijksdaalders verkocht. In ons vaderland strijdt
d. Vereeniging tegen kwakzalverij, door d.
doctoren Bruinsma geleid, tegen d. verkoop
v. geheim-middelen.
Arcere (LOUIS ETIENNE), in 1698 te Marseille
geb., in 1782 te Rochelle gest., secretaris der
Societe d'Agriculture te Rochelle en correspondent der Acad. des Inscriptions, schreef met
P. Jaillot: „Histoire de la Rochelle et du Pays
d'Aunis" (1776, 2 vol.) Ook bestaan er v. hem
4 dln. m. s.s. in fol. onder d. titel v. „Arceriana."
Arcerius, vader en zoon, waren beiden
hoogleeraren in d. Grieksche taal a. d. hoogeschool te Franeker. JOH. ARCERIUS, te Noordhorn in Groningen geb., was eerst predikant
en had veel v. geloofsvervolging te lijden,
aanvaardde 't hoogleeraarsambt in 1590 en
overl. 27 Juli 1604. Hij schreef: „Jamblichus
de Vita Pythagorae" (1598). d. Zoon sikrus A.
te Franeker geb. op 13 Dec. 1578, verwierf
eerst 't doctoraat In d. geneeskunde, was
later d. opvoeder v. d. neven des Frieschen
stadhouders en volgde zijn vader op in 1604.
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Hij overl. 1 Aug. 1623. Zijn voorn. werken
zijn: „Aeliani et Leonis imperatoris tactica"
(1613) en „Galeni Pergameni Paraphrastae
Menodoti" (1616).
Arcesilaos was een Gr. wijsgeer, geb. te
Pritane, 315 v. C. Nadat hij d. voorn. wijsgeerige
scholen v. zijn tijd had doorloopen, en Theophrastus Crantor, Diodorus Megaricus, vooral
ook Pyrrho had gehoord, stelde hij zich a. 't
hoofd eener eigen school. Zijn doel was, d. in
verval geraakte school v. Plato te herstellen.
Dit deed hij met goed gevolg; hij gaf haar
een nieuwen gloed, maar een geheel anderen
geest. Zijn methode bestond daarin, dat hij
geen eigen gevoelen voordroeg, maar elk ander
tegensprak, om wat zijn eigenlijk oogmerk
was — het te wederleggen, en zoo alle kennis te vernietigen. Hij nieende daardoor 't
voetspoor v. Socrates en Plato te volgen ; maar
hunne ontkennende beweringen bedoelden niet
ontkenning v. alles, maar wezenlijke waarheid.
Ik weet nets, behalve dit alleen dat ik niets
weet, zeide Socrates; ik weet niets, zelfs niet
dat ik niets weet, zeide Arcesilaus. Merkwaardig is zijn strijd tegen Zeno, d. stichter der
Stoicijnsche school, tegen wren hij d. onbestaanbaarheid v. een vast criterium der waarheid volhield, en hoogstens d. waarschijnlijkheid wilde -toelaten.
Arch (JOSEPH), geb. te Barford, 10 Nov. 1826,
d. aanvoerder v. d. beweging tot verbetering
v. 't lot der boerenarbeiders in Engeland, was
zelf in zijn jeugd op d. akker werkzaam, maar
oefende zich in zijn vrije uren, verkreeg door
zijn welsprekendheid en organiseerende bekwaamheid grooten invloed, en werd in 1886
tot lid v. 't parlement gekozen voor Norfolk.
Archaeisznen zijn verouderde woorden
of zegswijzen. Historische romanschrijvers
gebruiken ze wel, om hunne lezers beter te
verplaatsen in d. tijd, waarover hun verhaal
handelt; andere schrijvers hebben ze wel
eens aangewend met 't doel om ze in 't
nieuwere taaleigen weder gangbaar te makers.
Dit is echter steeds mislukt, omdat een woord
veroudert en wegsterft, wijl 't door een beter
vervangen is, of wijl d. beteekende zaak niet
meer voorkomt.
Archaeologie, Zie Oudheidkunde.
Archaeopteryx is d. naam v. een voorwereldlijk dier, waarvan tot dusverre nog
slechts een exemplaar, en dat nog maar ten.
deele, gevonden is, in d. lithographischen leisteen te Solenhoven. 't Heeft gedeeltelijk d.
kenmerken der vogelen en gedeeltelijk die der
hagedissen.
Archagathus was, volgens Plinius, d.
eerste geneesheer, die zich te Rome heeft nedergezet, omstr. 219 v. C. Hij werd met 't
burgerrecht vereerd en kreeg v. staatswege
een mooning op 't Forum. Om zijn ruwe behandeling, die vooral in snijden en branden
bestond, kreeg hij d. bijnaam v. Carnifex (beul).
Archangel is een havenstad met 20 000
inw. a. d. Dwina, 60 KM. voor dat deze in d.
Witte zee valt. Zij ontving v. 't in 1584 daar
gebouwd Michaels-klooster haren naam. Sedert
d. Engelschen, in d. 16e eeuw, 't eerst d. vaart
v.daar tot d. IJszee ontdekten, was Archangel tot a. d. uitbreiding v. s. Petersburg d.
eenige stapelplaats der Russische waren; maar
toen s. Petersburg een gelijk stapelrecht verkreeg, en Riga ook als Russische haven gebruikt werd, kwijnde d. handel in Archangel,
totdat a. deze uitmuntende Noordelijke haven,
in 1762, door keizerin Elizabeth al d. voorrechten der Petersburgsche geschonken werden. Sedert nam d. handel op d. Dwina, to gelijk
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met d. bevolking v. Rusland, steeds toe, en
is Archangel voor Siberia d. voorn. stapelplaats
v. alien in- en uitvoer geworden. In d. zomermaanden heeft men in Archangel een gestadige markt v. visch, traan, talk, lijnzaad, kaviaar, pelterijen, huiden, scheeps-timmerhout,
was, ijzer, grove linnens, Chineesche en Japansche waren. Er is in Archangel een werf
voor oorlogsschepen, waar d. Russische regeering zeer goedkoop kan bouwen. Van Archangel gaan jaarlijks vele bezendingen ter vischvangst en jacht naar Spitsbergen en NowajaZemlja, zoowel te water, als in d. winter

met sleden, tot a. d. mond der Lena, en mogelijk nog verder. 't Geheele gouvernement
v. Archangel, dat met Nowaja-Zemlja ('t welk
er toe behoort) 13 791 vk. geogr. mijl oppervl.
heeft, telt bijna 300 000 bew., die voor een
groot deel v. rendierteelt, visscherij en d. jacht
op pelsdieren bestaan. d. IJszee heeft in d.
kust diepe insnijdingen gemaakt, waarin groote
rivieren als d. Dwina en Petsjora zich uitstorten; maar 't Noorderdeel is boomloos
moeras, dat bijna altijd bevrozen en alleen
met mos begroeid is, en 't Zuiderdeel is voor
meer dan d. helft met bosschen v. naaldhout,
berken en wilgen bedekt.
Archelaos was een Grieksch wijsgeer uit
d. 5e eeuw v. Chr., te Athene of volgens
anderen te Milete geb. Hij was leerling v.
Anaxagoras en leermeester v. Socrates. Hij
beweerde, dat d. aarde bolvormig was, en
grondde deze bewering op 't feit, dat d. zon
niet voor alle landen tegelijk ondergaat,'tgeen
toch zou moeten geschieden, als d. aarde een
plat vlak was.
Archelaos, beeldhouwer uit Prione in
Ioni8, was d. maker v. 't beroemde basrelief, dat d. apotheose v. Homeros voorstelt.
Vroeger was 't in 't bezit der familie Colonna te Rome, doch sedert 1819 is 't een der
schitterendste sieraden v. 't Britsch museum.
Naar d. stip zou volgens Aloys Hirt, Romeinsche arbeid uit d. eerste eeuw v. Chr.
zijn. Een afbeelding is bij Millius pl. 148 te
vinden.
Archelaos was d. naam v. twee voorvaders v. Alexander d. Groote, waarvan d.
tweede, die v. 413 t. 399 v. Chr. regeerde, 't
Macedonische hof tot een vereenigingspunt
v. Grieksche dichters en kunstenaars maakte.
ARCHELA.OS heette ook d. veldheer V. MITHRIDATES, kon. v. Cappadocia, die in 88 v. Chr.
.d. Grieken aanspoorde 't juk der Romeinen
of te werpen, hun met een machtige vloot
en 120 000 man te hulp kwam, en eerst d.
Piraeus, d. haven v. Athene, met goed gevolg
tegen d. Romeinen verdedigde, maar door
•Sulla eerst bij Chaeronea verslagen werd en
daarna bij Orchomenos een volkomen nederlaag Teed, zoodat Mithridates 85 j. v. Chr. d.
-vrede moest sluiten.
ARCHELAUS was ook d.
naam V. eon zoon V. HERODES D. GROOTE, die,
in afhankelijkheid v. d. Romeinen, v. 't jaar
4 tot 13 n. Chr. met d. titel v. ethnarch over
- 't Zuiderdeel v. Palestina regeerde, terwij1 d.
beide andere zonen, HERODES-ANTIPAS en PHILIPPUS als viervorsten over 't Noorderdeel aangesteld waren. Van wreedheid aangeklaagd,
zond keizer Augustus hem in ballingschap
naar Galli8, en zijn gebied werd bij d. Rom.
prov. Syri8 ingelijfd.
Archenholz (JOHAN WILHELM VON) werd
geb. in Langenfurth, een voorstad v. Dantzig,
•op 3 Sept. 1745; hij werd in 1760 ()Meier. Van
zijn krijgsk. loopbaan kan men alleen zeggen,
dat Frederik II tegen hem was ingenomen,

-en hem, dien hij als grof speler had leeren
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kennen, zijn achtingen 't verlof, om hem
verder to dienen, weigerde. Archenholz ging
toen naar Engeland, waar hij gedurende versch.
jaren belangrijke aanteekeningen over dat rijk
verzamelde. Over Italia keerde hij naar Duitschland terug, schreef een „Geschiedenis v: d.
zevenjarigen oorlog" (110 dr. 1879), en vestigde
zich to Berlijn, waar hij 't grootste deel zijner
Britsche annalen in 't licht gat Daze annalen
beslaan 20-dln (1789-1798) on bovendien schreef
hij een menigte werden v. geschiedk. en letterk. aard, die met btjval gelezen werden. Zijn
„England and Itali8n" is in d. meeste talon
overgezet. Hij schreef tijdens d. Fransche omwenteling 't maandwerk „Minerva". Hij overl.
28 Febr. 1812 op een landgoed bij Hamburg.
Archer (d.) is een rivier op Nieuw-Holland,
op 't schiereil. York, dat tot Queensland behoort. Zij is in d. benedenloop 500 N. breed
en 3 M. diep, stroomt door vruchtbare gronden
en valt in d. golf v. Carpentaria ben. kaap
Turnagain (kaap Keerweer).
Archers waren middeleeuwsche Fransche
boogschutters to paard; zij werden in Vlaanderen argolets genoemd, dienden aanvankelijk
als flankeurs, maar werden later zwaarder
gewapend en in compagni8n vereenigd. In
Duitschland vormde keizer Ferdinand II zich
een lijfwacht v. zulke ruiters, die „Hartschiere" genoemd werden, vuurwapenen hadden en meest v. adellijke afkomst waren.
Archeus beteekent in 't Grieksch heerscher. Paracelsus en vooral Van Helmont (zie
Paracelsus en Helmont) hebben dit woord in
hun geneeskundig stelsel gebruikt, om 't levensbeginsel aan te duiden. Van Helmont
stelde d. archeus voor, als een zelfstandig geestelijk wezen, dat bij d. mensch, bij d. portier der
maag zetelde en v. daar 't lichaam bestuurde.
d. Verrichtingen in onze bewerktuiging geschieden volgens hem door 't ferment, dat onder d. invloed v. d. archeus gevormd wordt en
zich overal verspreidt. Hierdoor vormt ook d.
archeus alle lichamen. Verder leerde hij, dat
d. grondstof v. alles uit water bestaat, waaruit alles door d. archeus gevormd wordt. In
d. paradijsstaat was d. archeus krachtig genoeg om 't lichaam to regeeron. Thans is hij
verzwakt en niet altijd in staat om 't bestuur
to regelen. Hij is alzoo a. toorn en andere
hartstochten onderworpen, soms werkeloos en
dan weder door onstuimige drift vervoerd,
waaruit d. ziekten ontstaan. Doze hebben geen
anderen oorsprong en deelen zich a. alle
lichaamsdeelen made, wanner zij een ziekelijk veranderd ferment v. d. archeus ontvangen. d. Behandeling moat zich ten doel stellen,
om d. archeus to bedaren, uit zijn werkeloosheid op to wekken of to besturen. Dit wordt
door onderscheiden middelen gedaan. 't Stelsel is dus een persoonsverbeelding v. 'tgeon
men later levenskracht heeft genoemd, en dat
thans d. naam v. organische kracht drag t.
Archias (AuLus Licanus) was een dichter, geb. to Antiochi8, die to Rome gebloeid
heeft ten tijde v. d. ondergang der republiek.
Hij was een gemeenzaam vriend v. Cicero, die
hem in een sierlijke rode verdedigde, toen men
zijn burgerrecht aantastte, no 't verbranden
der archieven v. Heracleum. Van Archias bezitten wij een veertigtal epigrammen, waarvan er 34 verzameld zijn door Brunck, in zijn
„Analecta veterum podtarum Graecorum".
Archidamou is d. naam v. eenige koningen v. Sparta. d. Derde v. dozen naam was
d. merkwaardigste. Hij was d. zoon v. Agesilaus en regeerde v. 371 t. 338 v. Chr. Als
veldheer won hij in 367 d. zoogen. Tranen-
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Hiero II zijn bloedverwant was. Hij went
loozen slag btj Megalopolis op d. ArcadArs
287 j. v. Chr. geb., en is d. uitvinder v. versch.
en Argiven, waarin geen enkel Spartaan
werktuigen. 't Is niet wel mogelijk zijn versneuvelde. Hij streed met roem tegen Epamidiensten omtrent d. wiskunde nauwkeurig to
nondas, maar sneuvelde in 338 bjj Manthyrion
bepalen, omdat ons d. hoogte, die men voor
in Graecia Magna (Zuid-Italiti) waar hij door
hem in die wetenschap bereikt had, onbekend
Tarente ter hulp tegen d. Lucani6rs geroeis; doch zeker heeft hij die met gewichtige
pen was.
ontdekkingen verrijkt, op walks d. latere wisArchidiaconus, aartsdiaken, is een kerkundigen hunne metingen v. gebogen vlakken
kelijke waardigheid, die reeds voorkomt in
en lichamen gegrond hebben. Onder d. voorn.
I. 4e eeuw. Aanvankelijk was deze aartsontdekkingen v. Archimedes behooren zijn
diaken d. voornaamste armverzorger V. 't biscirkelmeting, of bepaling der betrekking tuss.
dom, maar door zijn moeilijke taak en nauwe
d. omtrek en d. radius des cirkels; zijn onderbetrekking tot d. bisschop kreeg hij weer gezoek v. d. natuur der conolden en sphaeroiden;
zag en invloed dan d. presbyters of ouderv. d. eigenschappen der spiraal-lip, on v. d.
lingen, zoodat hij vaak in naam v. d. bisschop
inhoud saner parabolische ruimte. Bij d. me't geheele bisdom bestuurde. Eerlang werd
ting v. kromme lijnen betrad hij een gebeel
d. aartsdiaken d. eerste persoon na d. bisnieuwen weg- hij bediende zich daarbij v. een
schop, die hem op concilien vertegenwoorleerwijze (methodus exhaustionis), waarop men
digde, als vicaris-generaal optrad, en hem diknaderhand d. grondslag der hoogere meetkunde,
wijls als bisschop opvolgde. Na Karel d. Groote
d. theorie der limieten on der hoogere analywerd 't archidiaconaat een vrije waardigheid,
sis, 'der differentiaal- on integraal-rekening
die rijke inkomsten opleverde, en nagenoeg
gelegd heeft. Hij is d. eenige onder d. Ouden,
onafhankelijk v. d. bisschop was. Op 't condip iets bruikbaars geleverd heeft voor d.
cilie to Trente werd 't archidiaconaat beperkt
theorie der werktuig- on water weegkunde.
en nauwkeurig omschreven, en sedert d. 16e
Hij was d. eerste, die wist, dat een in vocht
eeuw is d. taak dezer waardigheidsbekleederi
gedompeld voorwerp zooveel v. zijn gewicht
in in d. meeste bisdomen in handen gesteld v.
verliest, als 't gewicht v. een gelijk volumen
vicarissen-generaal. In d. Anglicaansche kerk
V. dit vocht bedraagt, on bepaalde daardoor
is d archieliaken nog altijd d. plaatsvervanger
hoeveel allooi d. vervaardiger v. een kroon,
V. d. bisschop en volgt in rang op hem.
die ,koning Hiero v. fijn goud verlangd had,
Archief (Een) is een verzameling v. oordaarbij had gemengd. Iiij is ook d. uitvinder
konden, akten en privilegi6n v. een staat, een
der sclaroef zonder eind, die naar hem genoemd
stad, een gilde of adellijk geslacht. d. Naam
wordt. Bij d. belegering v. Syracuse door d.
is ontleend a. 't Grieksch, wijl in GriekenRcimeinen deed hij met door hem uitgevonland dergelijke akten in 't stedelijk raadhuis,
d. belegeraars groote afbreuk ;
aex Ecov, bewaard werden. Door archief-weten- dochwerktuigen
't schtnt een fabel, dat hij met brandschap verstaat men d. kennis v. 't doeltreffend
spiegels d. Bonaeinsche vloot in brand zou
schikken en bewaren der oorkondeni daarover
geStoken hebben. Toen eindelijk Marcellus d.
zijn in Duitschland versch. werken 't licht
stad door overrompeling overmeesterde, werd
gekomen, bijv. Ogg, „Ide45n einer Theorie der
Archimedes, terwijl hij in berekeningen verArchivwissenschaft" (Gotha, 1804); Frieder
diept was, door een gemeen soldaat gedood
mann, Zeitschrift fur die Archive Deutsch(212 v. Chr.). Op zijn graf plaatste men een
lands" (Hamb., 1847).
cylinder met een bol en kegel, om daardoor
Archigenes, een Grieksch geneesheer to
zijn ontdekking v. d.inhouds-verhouding tuss.
Apamea in SyrD5 geb., die in d. 2e eeuw n.
die drie lichamen to vereeuwigen. Wat er v.
Chr. onder d. regeering v. Trajanus met zoo
zijn werken teruggevonden is, heeft Forelli
grooten roem praktizeerde, dat Juvenalis zijn
bijeengezameld en uitgegeven to Oxford in 1792.
naam bezigt, als voorbeeld v. eon groot geArchipel (Archipelagus) is een zee, die veel
imam'
n
neesheer. Zip schriften zij
eilanden bevat. Voornamelijk wordt er d.
bij A.etius zijn eenige stukken daaruit bewaaid.
Aegeische
zee door verstaan, die t. W. a. Korea,.
Vergel. Horlers,. „de Archigeni medico et de
Hellas en llacedoniij, t. N. a. Roemelie, t. 0.
Apolliniis medic's" (Leipzig, 1816).
a. Natoli6 en t. Z. a. Candia grenst. d. Hierin
Archilochos was een beroemd Gr. lierliggende eilanden worden in cycladen (kringdichter, to Paros in Lydid geb.. omstr. 't mideil.) en sporaden (verspreide ail.) onderscheiden;
den der 7e eeuw v. Chr. Hij voerde d. jammaar nieuwere onderzoekingen hebben bewebische klankmaat bij 't lierdicht in, on was
zen, dat zij reeksen vormen, die voortzettingevreesd wegens zijn scherpe, vriend en vijand
gen zijn v. d. bergketens v. 't Balkan-schierhekelende schriften. Hij sneuvelde in een veldeil. Zoo zet d. Pindus zich voort in Zea, Syra,
slag door d. hand v. zekeren CALONDAS CORAX.
Paros, Naxos, Amorgo. Behalve d. Grieksche
Wat uit zijn gedichten bewaard gebleven is,
is inzonderheid d. Oost- en d. WestIndische
vindt men btj Schneidewin in zijn „Delectus
archipel merkwaardig.
potitarum Graecorum" (GOtt., 1839) en bij Berglr
Architectuur, Zie Bouwkunde.
in d. „Po6tae lyrici Graecorum (Leipz., 1843).
Architraaf hest d. laagste balk, die boVergelijk ook Brunck's „Analecta voter. post.
ven een zuilenrij onmiddellijk op d. kapiteeGraecorum". Archilochische verzen bestaan uit
len rust. 't Woord beduidt hoofdbalk. Bij d.
twee dactylussen en een lange of korte letDorische bouworde heeft deze balk d. grootste
tergreep daarachter (— 11') bijv.:
afmetingen. Oneigenlijk noemen d. timmerlie„Lieflijke lente. verschijn!"
den 't lijstwerk v. paneelen en koziperi ook
heat
in
d.
Grieksche
kerk
Archin2andriet
architraven.
d. geesteltjke, die 't opzicht over d. kloosters
Archivolte (arcus volutus = omgekrulde
en abten heeft. Op Sicilie zijn nog eenige preboog) heat 't lijstwerk, waarmede boogvorlaten, die dozen titel voeren, omdat bunne
mige gangen worden versierd. d. Afmetingen
kloosters oorspronkelijk Grieksche stichtingen
en vormen der archivolts staan in nauw verzijn en d. regal v. s. Basilius volgen. In d.
band met d. bouwstijl v. 't geheel.
oude Grieksche kerk werd een klooster ManArchonten heetten, na d. dood v. Codrus,
dra genoemd.
d. hoogste xnagistraats-personen to Athena. Zip
was
as een beroemd wis- on
werden in d. aanvang uit d. voornaamste genatuurkundige to Syracuse, walks koning
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slachten gekozen, tot 752 v. C. voor 'evenslang, tot 683_7. Chr. voor tien jaar, en daarna
ten getale v. 9 tegelijk slechts voor eon jaar,
na verloop waarvan zij in d. Areopagus konden overgaan. Hunne personen waren heilig,
en een hun aangedane beleediging werd als
eon misdaad tegen d. staat aang.emerkt, en
met d. dood gestraft. d. Eerste archon (eponymus) regelde familierechtszaken en godsdienstplechtigheden; d. tweede archon (basileus) bestuurde d. eeredienst; d. derde archon (polemarchos) was aanvankelijk krijgsbevelhebber,
en sprak later recht over vreemdelingen;
d. zes overigen (thesmotheten) behandelden
crimineele processen. Hunne macht ontaardde
in drukkende aristocratic, omdat zij even als
d. laden v. d. Areopagus alleen uit d. aanzienlijke geslachten gekozen werden. Solon
voegde, om hunne macht to verminderen, hun
een raad v. 400 toe, die door 't lot, uit d. eerste drie klassen der burgers verkozen werd.
en dien zij in alle taken moesten raadplegen;
on Aristides bepaalde, dat bij d. keus der Archoiaten minder op hunne geboorte, dan op
hunne verdiensten moest gelet worden.
Archytas v. Tarente was een pythagoberoemd als wijsgeer, als wiskundige,
als staatsman en als veldheer. Hij was een
tijdgenoot v. Plato. Men schrijft a. hem op
't gebied der wiskunde hoogst belangrijke
ontdekkingen on 't opIossen v. moeilijke
vraagstukken toe, zoo als bijv. d. analytische
methods en 't verdubbelen v. d. kubus. Ook
zou hij d. maker zijn geweest v. een worktuig, dat als een duff vloog, on dat voor een
meesterstuk werd gehouden. Als wijsgeer
heeft hij zich veel naam verworven, maar
'tgoon hij geschreven heeft, is verloren gegaan. d. Werken v. Simplicius on Diogenes
Laertius behelzen wel fragmenten v. daze
geschriften; maar 't is altijd moeilijk om
daarin to onderscheiden, wat v. d. wijsgeer
zelven afkomstig is of wat hem wordt toegeschreven. Verg. hierover: E. Egger, „de Archytae Tarentini pythagorici vita, operibus
et philosophic disquisitis", (Parijs, 1833) en
eeji door d. Academie v. Berltjn in 1839 bekroonde verhandeling v. Gruppe, over d. fragmenten uit d. werken v. Archytas.

Arco (CARLO
gab. 8 Sept. 1799 to Mantua, on daar als podesta overl. 26 Jan. 1873,
was een verdienstelijk teekenaar, oudheidkundige en schrijver over kunstgeschiedenis. Van
1827 t. 1837 verschenen kopergravuren naar
zijn teekeningen v. Mantuaansche kunstgewrochten. Zijn voortreffelijkst werk heat Della
arti e degli artifici di Mantova" (1859, 2 dln).
Voorts heeft hij nog twee werken over d.
geschied. v. zijn geboortestad en oude kronieken, daarop betrekkelijk, uitgeg.
Arcole, een Ital. dorp a. d. linkeroever v.
d. Etsch, Z.O. v. Verona, isi merkwaardicr door
't schitterend wapenfeit, dat Napoleon Bona'
parte daar op 17 Nov. 1796 verrichtte. d. Oostenrijkers, onder Wurmser en Alvinczy, traden aanvallend op a. d. bovenloop v. d. Etsch
tegen d. Franschen ender Augereau en Massena. d. Brug to Arcola over d. Alpon, die
daar in d. Etsch vloeit, werd 't middelpunt
v. een worsteling, die vele dagen wisselvallig
was, tot een krijgslist v. Bonaparte on een
stouts aanval, langs d. beide oevers der Al-

pon to gelijk beproefd, d. strijd beslisten, d.
brug en 't dorp in 't bezit der Franschen bleyen, en 't plan v. Alvinczy, om Mantua to
ontzetten, mislukte. Op een bekendetchilderij,
veelvuldig in plaat gebracW is Napoleon
.Bonaparte voorgesteld, met , een vaandel in d.

ARC.

vuist d. brug opsnellende, terwijl alles om
hem nederstort. Dit is echter een fantastische
voorstelling, in strijd met d. historische gegevens.
AlVall (JEAN CLAUDE ELEONORE . LEMICAUD D')•

werd in 1733 to Pont-Allier gab., on ontwikkelde vroeg een groot krijgskundig talent. In d..
zevenjarigen oorlog, on inzonderheid in 1761,,
d. bolegoring v. Kassel, onderscheidde hij
zich zeer. In 1774 werd hem d. vervaardiging
eener kaart v. d. Jura en Vogesen opgedragen, waartoe hij een nieuwe manier, door d.
kleuren met een enkel penseel droc'g can to
leggen, aanwendde. Hij was onvermoeid werkzaam, en zijne schriften zijn rijk in denkbeelden on kenmerken een uitrauntend genie. In
1780 vond hij d. drijvende batterijen uit, om
Gibraltar daarmede to veroveren, en bij d.
inval in d. Nederlanden onder Dumouriez nam
hij versch. plaatsen, o. a. Breda. Later schreef
hij 't belangrijke werk : „Considerations militaires et politiques sur Les fortifications." In
1799 werd hij door Napoleon Bonaparte, eersten consul, tot lid v. d. senaat benoemd, maar
hij stierf reeds op 1 Juli 1800.
Arcos de la Frontera is een Spaansche
stad met 16 000 inw. a. d. Guadaletti, bij Cadix.
Daze stad is een oude Bora. kolonie (Colonia
Arcensis) on ligt stork on schilderachtig op
een steilen berg, 166 M. hoog. Op 't hoogste
punt verheft zich 't vervallen kasteel der
aloude hertogen v. Arcos. In d. nabijheid is
d. lieflijk gelegen badplaats Bornos a. dezelfd&
rivier.

Arcot is d. naam v. een Britsch-Indisch
district, met een hoofdst. v. denzelfden naam.
't District heeft bijna 3 800 000 bow. on d. stad
Arcot, die niet ver v. Madras a. d. riv. Palar
ligt, heeft ruim 50 000 inw. on sporen v. vroegore grootheid in een vervallen paleis v. d.
Nabob.
Arctisch bet. wat tot 't Noorden behoort 7
bijv.darctshepolk'Wrdisafomstig v. 't Gr. clexto; = 't Noorden, walks be-

naming ook a. 't sterrebeeld d. Kleinen Beer
gegeven wordt. In tegenstelling v. arctisch
wordt 'tgeen op d. Zuidpool betrekking heeft r
antarctisch genoemd.
Arctostaphylos beet eon plantengesl. uit
d. fain. der ericace6n. Tot 'mar behoort een
heester A uva ursi (Arbutus uva ursi L.),
die op d. Alpen on in Noordelijke streken
groeit, rozeroode bloemen en scharlaken roods
bessen draag.t, en waarvan d. bladeren in d.
apotheek als beredrifif bekend zijn. A. alpine
heeft roods, eetbare besvruchten.
Arctotis heat een plantengesl. v. d. fam.
der saniengesteld bloemigen (compositae) r
warvnlesotiZ.-Afrkahusbe
hooren, maar bij ons om d. schitterende, veelkleurige bloemen gekweekt worden, 's zomers
in d. vollen grond on 's winters in d. gematigde kas.
Arcturus, d. Hoeder v. d. Beer, is eon
star v. d. eerste grootte in 't Noorderhalfrond
in 't sterrebeeld Bates. Z1j schittert met oranjeachtig Licht, heeft een groote parallaxis on
werd daarom, hoewel ten onrechte, vroeger
voor een der sterren gehouden, die 't dichtst
bij ons zonnestelsel zijn.
Arcudi (ALEX. THomAs), dominicaan, gab.
to s. Pierre, gest. in 1720, heeft o. a. nagelaten: - „Galatina litterata" (Gonna, 1709); een
gesch. v. Athanasius d. Groote (Lucca, 1714)
en eon pamflet onder d. pseudoniem v. Candido Malasorte Ussaro, getiteld: „Anatomic
degr Ipocrisi" (Venetia, 1699).
Ardeche heat een rm. die in d. Cevennen,
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ontspringt, na een loop v. 70 KM. in d. RhOne
vloeit, en haar naam geeft a. 't Frans. dep.
.Ardeche, dat op 100 vk. geogr. mijl 375 000
bew. heeft. In 't N. v. dit dep. verheffen zich
d. Cevennen tot 2770 M.; d. bodem bestaat
ult vulkanisch gesteente; d. grond is er door
basaltzuilen, grotten en watervallen woest
maar indrukwekkend; er is veel bosch en
weide, maar weinig bouwland ; in d. dalen
groeien druiven, vijgen, amandelen en kastanjes. Privas is d. hoofdstad, maar Annonay d.
belangrijkste stad.
Ardechyr Babegan, door d. Byzantijnsche geschiedschrijvers Artaxerxes genoemd,
was d. stichter v. d. dynastie der Sassaniden.
Nadat hij in twee veldslagen Artaban, d.
laatsten koning v. d. Arsaciden-stam, overwonnen had, liet hij diens jeugdigen zoon ter
dood brengen en zichzelf in 223 tot koning
v. Perzie uitroepen. 't Mislukte hem, d. Romeinen uit Azle te verdrijven; hij werd door
Alexander Severus geslagen, doch hij liet bij
zijn overlijden in 240 a. zijn opvolger een
troon na, waarop d. Sassaniden 429 jaar gezeteld hebben.
Ardell (JAMES MAC - ) was een beroemd
graveur, die in 1705 in Ierland geb. werd, doch
v. zijn jeugd af te Londen werkte, en zeer
veel schoone gravuren naar groote Nederlandsche, Italiaansche en Engelsche schilders
vervaardigd heeft. Hij behoort tot d. beste
graveurs in zwarte kunst. Zijn werk is kostbaar, bijzonder d. goede afdrukken W:5r d.
letter en met d. veranderingen, die er door
d. kunstenaar in gebracht zijn. Van eenige
platen heeft men ook enkele afdrukken in
bister, die door vele lief hebbers boven d. andere gesteld worden. Onder zijn beroemdste
platen behooren: „Een Amor, wren d. tijd d.
vleugels kort," naar d. in d. Marlboroughverzameling te Blenheim berustende schilderij
v. A. Van Duck; „De cijnspenning" naar Rembrandt; „Rubens met vrouw en kind" en „De
moeder met vier kinderen", beide naar P. P.
Rubens. Hij graveerde ook versch. platen naar
Murillo. In zwarte of halve tint graveerde
hij 't Binnenste eener kamer met lichteffect"; nRembrandt's moeder" en „De zoon
van Tobias met den engel" naar Rembrandt;
„Lord John en Lord Bernard Stuart, zonen
des Hertogs van Lenox" en „Rachel, gravin
van Southampton," naar Van Dijck ; „Maria,
hertogin van Lancaster", naar Hudson; „Lady
Mary Campbell", naar Ramsay; „Amor en
Psyche", naar Schalken; „Ghismonda", uit d.
Decameron v. Boccaccio, naar Correggio ; „Viceadmira.al Eduard Bocaven", naar Reynolds;
„De klarinetspeler", naar Molenaar; „De vrouw
met de kat", naar Mercier
M
en „De staatssecretails Henry Fox", naar Liotard. Hij overl. in
1765 te Londen; zijn monogram is M.
Ardennen (d.) vormen een boschrijk gebergte tuss. d. Maas en Moezel, in 't groothertogdom Luxemburg en in N.-0.-Frankrijk. d. Gemiddelde hoogte is 550 M., d. hoogste top 700 M.
boy. d. zeespiegel. Ten tijde der Romeinen
besloeg 't Ardenner-woud een groot deel v.
Gallia Belgica; volgens Caesar liep 't v. d.
Rijn, door 't gebied der Treviren, tot dat der
Remiers. Meer dan 20 rivieren en beken ontspringen in dit gebergte, dat uit lei en grauwacke bestaat, vermengd met kalklagen en
anthraciet. d. Bergbouw in Uzer, koper en edele
metalen ligt stil; doch d. houthandel en d.
schapenteelt is er aanmerkelijk, en d. jacht
zeer voordeelig. Sommigen leaden d. naam
Ardennen af v. 't Keltische Ar = bij en
Duanna = de bron Gods; anderen v. een tem-
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pel v. Diana, nog anderen v. een woord, cbt.
woud beduidt. In een meer beperkten zin verstaat men door Ardennen d. keten, die v. Henegouwen tot a. d. Moezel reikt, en waarnaar
een departement v. N.-0.-Frankrijk heet, dat
op 95 vk. geog. mijl ruim 330 000 bew. telt..
Graanbouw is er 't hoofdbedrijf, bosschen en
mijnen verschaffen groote voorae
elen. Mezieres en Sedan zijn d. voorn. steden.
Arditi (LuIGI), Ital. violist en componist,.
werd 22 Juli 1822, te Crescentino bij Vercelli
geb. RU is d. componist v. d. overal bekende
walsmelodie 41 bacio (d. kus)". In N.-Amerika,
verwierf zijn opera „De Spion" veel bijval,
en te Londen was hij in 1856 directeur der
Ital. opera in Coventgarden.
Ardjoeno is een vulkanisch geb. op Java.
dat zich v. d. resid. Pasoeroean tot in Malang
uitstrekt, en waarvan d. hoogste top, ook wet
Djipang geheeten, zich tot 3500 M. boven
zeespiegel verheft.
Arduin is d. technische naam v. gehouwen steen, in tegenstelling v. gebakken steep,.
en wordt voorn. uit d. groeven in d. Ardennen en in 't Bentheimsche verkregen.
Arduino (GIoVANNI), geb. 16 Oct. 1714 te
Caprino bij Verona z. werd hoogl. in d. dellstofkunde te Venetie, en heeft twee verdienstelijke werken over metalurgie en mineralogie geschreven. Hij overl. 21 Mrt 1795.
Are is d. grondslag v. d. vlaktemaat. Een
are is zoo groot als een vierkant, waarvan
iedere zijde 10 M. of 1 Dekameter lang is,
zoodat 1 are = 1 vierk. dekameter of 100
vierk. M. is. Een centiare is dus een vierk. M.
en een hectare een vlakte v. 100 M. lang en
breed.
Areb is in Hindoestan, een benaraing voor
een som v. 25 lak ropijen of 2'/2 millioen ropijen. Wijl d. waarde der ropijen verschilt,
is ook die v. d. areb niet overal gelijk. Naar
d. waarde der Engelsche compagnie-ropijen
gerekend, is d. areb gelijk 2 880 333 gulden.
Areca-noot (d.) is d. vrucht v. een
Oost-Indischen palm (Areca Catechu L.), ook
pinang geheeten, waarvan d. kern, ook betelnoot genoemd, stukken gehakt, door Maleiers met d. betel- of siribladeren en een
weinig kalk gekauwd wordt. Zij bereiden er
ook een extract uit, dat onder d. naam v.
Terra japonica of Catechu bekend is en samentrekkende eigenschappen bezit.
Arecibo is een havenstad met 10 000 inw.,
a. d. mond v. d. riv. Arecibo op 't eil. Porto
rico in W.-Indie, a. Spanje behoorend.
Arelate, Arelatische rijk of Arles,
was een koninkrijk, dat onder Karel d. Dikke
(880) zich v. 't Frankische rijk afscheidde, onder Boso, graaf v. Vienne. 't Oude Arles was
d. hoofdstad, en 't omvatte Franche Comte,
Lyon, een deel v. Languedoc, v. Savoie en v.
Provence. Een v. Boso's opvolgers, Rudolf III,
overt kinderloos en benoemde keizer Hendrik II v. Duitschland tot zijn erfgenaam.
Hoewel keizer Koenraad II er met een leger
kwam en Hendrik III en Frederik I zich tot
koning v. Arelate lieten kronen, hebben zij
er geen wezenlijk gezag uitgeoefend, en is 't
land grootendeers weer a. Frankrijk gekomen.
Aremberg is een hertogelijk geslacht, dat
zijn naam ontleent a. 't slot Aremberg, of
Arenberg, dat op hoogen basaltkegel v. d. Eifel,
niet ver v. d. Ahr, ligt, en welks gebied zich
tuss. Keulen en Gulik uitstrekte. d. Bezittingen v. d. oude burggraven v. Aremberg
gingen in d. 15e eeuw a. d. graven v. der
Marck, en in 1547 met titel en wapen a. d.
heeren v. Barbancon uit 't huis Ligne over,
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die in 1576 d. rijksvorstelijke waardigheid v.
keizer Maximiliaan II ontving-en. d. Grondvester v. 't nieuwe stamhuis was Filip Karel,
d. midst° zoon v. Jan, hoer v. Ligne; hij was
admiraal v. Vlaanderen, en verkreeg door zijn
huwellik met Anna v. Croy 't hertogdom
Aarschot. Keizer Ferdinand III verhief in 1644
Aremberg tot eon hertogdom. Bij d. vrede to
Luneville in 1801 verloor hertog Lodewijk
Engelbrecht zijn bezittingen in d. Eifel en
ontving ter vergoeding Meppen en- Becklinghausen in Westfalen. Zijn zoon verloor in
1810 Ain geheele souvereiniteit, en zijn gebied
werd deels bij Frankrijk, deels bij Berg ingelijfd. Sedert 1815 is hij echter erkend als standsvorst v. Meppen en Becklinghausen.
Aremberg (AUG. MAR. RAnitrxr., worst v.),
broader v. hertog Engelbert Ludwig, was een
der merkwaardigste mannen v. zijn beroemd
geslacht. Hij was gab. to Brussel, 23 Mei 1753,
on kreeg v. zijn moeders vader, graaf v. d.
Mark, 't regiment Duitsche infanterie, dat in
Franschen dienst was en 't regiment v.
heette, zoodat d. bevelhebber door d.
Fransche geschiedschripers doorgaans LAMARC
genoemd wordt. Hij dioxide eerst met zijn regiment in Indict tegen d. Engelschen, werd
daar zwaar gewond en keerde na twee jaar
terug, waarna hij zitting kreeg in d. Fr. Nationale vergadering v. 1789. Hier werd hij d.
vertrouwde vriend v. Mirabeau ; hij wist dozen
tot ondersteuning v. d. troon en v. een constitutioneele monarchic to bewegen, en was mede
uitvoerder v. Mirabeau's testament. Bij 't ontstaan der Fr. republiek week hij naar 't Weener hof, dat hem als gezant naar Genua
afvaardigde. Napoleon weigerde Aremberg in
dienst to nemen, maar na 's Keizers val ontving hij v. kon. Willem I een aanstelling als
luit.-genera.al in Nederl. dienst. Bij 't uitbreken v. d. opstand in 1830 volgde hij echter
't lager niet, maar hij bleef to Brussel, hield
zich bezig met letterkunde on schoone kunsten
en overt. 26 Sept. 1833, een kostbare schilderijVerzameling nalatend.
Arena is een Lat. woord, dat sand beteekent. (Zia Amphitheater.)
Arenaberg of Arenenberg is een slot
in 't Zwits. kanton Thurgau, op een heuvel
bij Salenstein. 't Word door Napoleons stiefdochter HORTENSE, die met Lodewijk Napoleon
gehuwd en d. moeder v. Napoleon III was,
na hare verbanning nit Frankrljk aangekocht.
overt. daar 5 Oct. 1837. Keizerin Eugenie
verraste in 1855 haar gemaal keizer Napoleon III, die op dat slot zijn jeugd had doorgebracht, maar 't in zijn gevangenschap to
gelds gemaakt had, door 't heimelijk wader
aan to koopert en hem terug to schenken.
Zj zelf vertoefde er nkeermalen, on maakte
het in 1873 tot 't middelpunt, vanwaar d.
Bonapartistische bewegingen uitgingen.
Arend (Jolt PIETER), gab. to Amsterdam, 6
Nov. 1796, was aanvankelijk voor d. handel
begtemd, maar beoefende met energie d. oude
on nleuwe talon on geschiedenis. werd in
1824 lector in d, niellWe talon a. 't athenaeum
to Deventer, in 1837 lector in 't Engelsch en
Spaansch a. 't Marine-instituut on in 1850
leeraar a. 't gymnasium to Amsterdara. Hij
ondernam een uitvoerig work over d. „Algemeen.e geschiedenis des Vadetlands", en verWitte, om zich daaraan gehoel to kunnen
Wijden, nitn ontslag, maar overfeed reeds
5 Oct. 1855. Zip doorWrocht goechiedwerk is
zijn Schoonste monument; 't voortgezet
door '0. V. Rees, Brill en J. v. Tloten. In 1843
verScheen or v. Arend ook een „Geschiedenis
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der dichtkunst en fraaie letteren in Europa."
Arend (Aquila) heat een familie v. roofogels, die meer door d. populairen naam dan
door bUzondere kenmerken v. d. overige wordt
onderscheiden. d. Arend wordt d. koning der
vogelen genoemd en bij vele volken als een
zinnebeeld v. mood en stoutheid erkend. Toch
stoat hij in die eigenschappen bij d. valken,
haviken en sperwers achter; slechts zijn krachtige bouw on trotsch oog hebben hem Bien
rang verzekerd. d. Fain. der arenden telt ruim
30 soorten. Zij zijn kenbaar a. hun v. boven
rechten snavel, hun platten schedel, hun puntige nekvederen on lange vleugels. Sommige
hebben een vlucht v. 3 Meter; alle hebben
een scherp gezicht; d. vrouwelijke vogel is
grooter on starker dan d. mannelgke. Men
verdeelt hen in Ruigpoot-arenden, Zee-arenden
en Visch-arenden; d. eersten bewonen boschachtige bergstreken, hebben een koenen blik,
groote kracht en een uitmuntend schoone en
gemakkelijke vlucht; zij leven v. zoogdieren
on vogels, nimmer v. visch. Zij kornen in
Europa, Afrika, AziO en Nieuw-Holland voor.
Onder hen munten uit d. Steen-arend (Aquila
fulva), en d. Koningsarend (Aquila imperialis,
Bechst.). d. Zee-arenden (Haliaetos) zijn minder moedig, meer gierachtig v. uiterlijk; zij
bewonen d. zeekusten en oevers v. groote
rivieren, leven voorn. v. visch, versmaden ook
des winters dood am niet on nestelen op
boomen en rotsen. Onder hen is d. meest bekende d. witstaartige zee-arend (H. albicilla, L.),
die uit 't 0. on N.-0. komt, in 't najaar Nederland bezoekt en niet zelden d. winter overblijft. d. Visch-arenden (Pandion) hebben afgeronde nagels, leven uitsluitend v. visch, meestal
v. groote visschen, waarop zij zich plotseling
laten nedervallen, on die zij zelfs vrij diep
onder d. oppervlakte v. 't water grUpen; d.
meest bekende onder hen is d. Pandion heliaetos, die ook in ons vaderland waargenomen is.
Arendal is een belangrUke handelsplaats
a. d. golf v. Christiania in Noorwegen tegenover 't ell. Tromsob. d. IJzermijnen on d.
bosschen in d. nabUheid voeden er d. ijzer- on
d. houthandel. 't Aantal inw. is ruin 4500.
Are.nds (JAN), een mandenmaker uit Alkmaar, behoorde onder d. eerste predikers v.
d. Kerkhervorming in Nederland. RU week
voor d. geloofsvervolging. in 1666 naar Kampen, verbond zich als leeraar to Amsterdam,
niettegenstaande er f 600 voor zijn gevangenneming was uitgeloofd, word in 1572 to Alkmaar beroepen en -voorzitter der Synode,
maar overleed in 1573 gedurende 't beleg.
Arends (mom.), gab. 6 Juni 1652 to Amsterdam, werd voor d. handel opgeleid, maar
oefende zich vlijtig in d. dichtkunst. Hij was
d. vriend v. PELS en heeft een bundel „Mengelpo6zie" on eenige tooneelstukken vervaardigd. Hij overt. in 't jaar 1700.
Arend8 (LEOP. ALEX. FRIEDR.), gab. 1 Dec.
1817, btj Wilma in Rusland, was d. ontwerper
v. een stelsel v. stenographie, dat hij in 1860
algemeen bekend maakte in zijn „Leitfaden
einer rationellen Kurzschrift", waarvan in
1877 d. 9e druk verscheen. Hi' schreef .meer
werken over dit onderwerp, beoefende d. lettoren, waarvoor hij eenige drama's schreef,
en studeerdt physics, waartoe hij Chemie
des menschlichen Korpers and der Nahrungsmitter en een „Physik" heeft uitgegeVen.
Arendt (MART. FillEDR.), gab. in 1769 to
Altona 14 Hamburg, was eon geleerd en
oudheidkundig reiziger. Hij toog to midden
der Napoledntische oorlogen her- en derwaarts

ARE.

293

door geheel W.-Europa, ten deele tot botanische
maar meest tot historische en archaeologische
nasporingen, soms door kleine toelagen der
Noorsche enZweedsche regeering ondersteund.
Hij wijdde zijn aandacht vooral a. 't runenschrift en a. oude munten, en heeft o. a. d.
Merovingische munten in d. Nationale bibliotheek to Parijs gerangschikt en gecatalogiseerd. Soms reisde hij, om een enkel handschrift of inschrift to onderzoeken, v. 't N.
n. 't Z. Toen hij in 1824 tot een dergeWk doel
naar Napels ging, werd hij daar verward met
d. Duitschen dichter Ernst Moritz Arndt, en
d. politie meende, dat 't bij hem gevonden
runen-schrift een geheim schrift was. Hij
werd in d. gevangenis in 't gezelschap v.
't laagste geboefte geworpen, en toen hij zijn
vrijheid herkreeg, was zijn zenuwgestel zoo
geschokt, dat hij nog in 't zelfde jaar te
Veneti6 overleed.
Arendt (RUD. FRIEDR. EUG.), scheikundige
en leeraar a. d. handelschool te Leipzig, werd
1 Apr. 1828 te Frankfort a. d. Oder geb. Van,
d. vele werken, die hij schreef, zijn 't belangrijkst: „Lehrbuch der anorgamschen Chemie"
(3e dr. 1875); „Materialien fUr Unterricht in
der Naturleiire" (3e dr. 1877) en „Grundrisz
der anorganischen Chemie" (1876); ook redigeerde hij sedert 1862 „Das chemische Centralblatt.'
Arendts (KARL), geb. 5 Juli 1815 te Ingolstadt, werd in 1847 hoogl. in d. aardrijksk.
en in d. nat. hist. a. d. milit. school te Munchen. Van zijn belangrijke geschriften zijn d.
voorn.: „Geographie ffir weiblichen Unterricht" (3e dr. 1872); „Leitfaden fUr den Unterricht in der Naturgeschichte" (3e dr. 1876);
„Leitfaden fiir den Unterricht in des Geographie" (18e dr. 1878); „Geographie des Konigreichs Bayern" (3e dr. 1878); ook gaf hij atlassen en kaarten in 't licht en redigeerde hij
v. 1878 t. 1880 d. „Rundschau fur Geographic".
Hij overl. a. 't Starnberger-meer, 11 Oct. 1881.
Arengpalm (d.) Arenga saccharifera Lab.
is een zeer nuttige palmsoort v. d. Indischen archipel en Achter-Indi6. Uit d. mannelijke bloemen wordt een sap gewonnen,
waaruit d. algemeen op Java gebruikt wordende donkerbruine arengsuiker wordt bereid.
Een boom levert vier maanden lang dagelijks 3 Liter v. dat sap. Daarenboven is d.
stain rijk aan zetmeel, wordt 't binnenste
der sappige steenvrucht geconfijt, en uit d.
vezels v. d. boom wordt 't sterke gomoeti-touw
bereid.
Arentsburg. d. Hofstede Arentsburg bij
Voorburg scheen nog overblijfsels uit d. tijd
der Romeinen to bevatten. d. Hooge ligging in
vergelijking met naburige landerijen en 't yinden v. Romeinsche oudheden (waaronder in
1771 een.bronzen hand v. een groot beeld, door
Van Wijn beschreven, d. aandacht trok) toonde
aan, dat een opdelvmg hier niet zonder gevolg zou wezen. Koning Willem I liet daarom
in 1826 deze hofstede voor 't Rijk aankoopen,
tot onderzoek v. d. bodem, en belastte d. Leidschen hoogl. Reuvens met 't bestuur v. d.
delvingen. Deze hebben voor d. oudere geschiedenis des lands en d. oudheidkunde in
't algemeen belangwekkende en leerrijke gevolgen gehad. Men vond daar d. grondslagen
en overblijfselen v. een uitgestrekt Rom. gebouw, kelders met putten, vele pannen en
gebakken steenen met d. merken v. 't 30e, 16e
en 10e legioen, en met 't opschrift EX. GER.
INF., vele stukken v. 't aardewerk, bekend
onder d. naam v. terra sigillata of terra Sarnia,
fragmenten v. olie- en wijnkruiken, versch.
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artikelen tot huisraad en sieraad, zilveren en
bronzen munten, benevens 't geraamte eener
vrouw, met kleedergesp en armring. Deze
voorwerpen worden in 't museum v. oudheden te Leiden bewaard. d. Hoogi. Reuvens
heeft een verslag der opdelvingen met beschrijving en afbeelding v. 't gevondene in
't licht gegeven.
Arenz (KARL), geb. te Remagen in 1821,
was tot 1854 hoogl. a. 't athenaeum te
Maastricht, en sedert 1856 directeur der handelschool to Praag. Van zijn ondersch. schriften is voor ons 't belangrijkst: „Musterlese
fur die Niederlandischen Anstalten" (1850).
(Gravimeter, Hydrometer,
Areometer
Vochtweger) is d. benaming der versch. werktuigen, waarmede d. betrekkelijke dichtheid,
en alzoo het soortelijk gewicht (s. gew.) v.
vloeibare en vaste stoffen bepaald wordt. d.
Inrichting berust steeds op d. waarheid, dat
een gelijk 'volumen (omvangs-deel) v. een lichte
vloeistof minder absoluut gewicht heeft dan
zulk een volumen v. een zware, en dat een
zelfde vast lichaam, volgens d. door Archimedes gevonden wet, in elke vloeistof zooveel
a. gewicht verliest als d. door zijn omvang
verdrongen hoeveelheid v. die vloeistof weegt.
Als D en d d. dichtheid, P en p 't gewicht
en V en v 't volumen v. twee versch. vloeiP p
stoffen voorstellen, is D: d = — • —. Wanneer
V v
alzoo een zelfde vast lichaam in twee versch.
vloeistoffen tot versch. diepte zinkt, voordat 't geheel wordt gedragen of drift verp zijnde, D: d = v : V; d.
krijgt men P
d. dichtheid is omgekeerd evenredig a. 't
volumen. Hieruit blijkt dat naar d. versch.
diepte, waarop een zelfde lichaam in versch.
vloeistoffen zinkt, 't s. gew. v. die vloeistoffen bepaald kan worden. 't Lichaam moet
dan een gedaante bezitten, waardoor geringe
afwijkingen in 't zinken (rijzen en dalen)
kunnen worden opgemerkt, welk verschil door
een in graden verdeelde schaal word_ t a,angeduid. Een aldus ingericht werktuig noemt
men schaa/-areometer.
Als een lichaam in versch. vloeistoffen, door
gewichtsverandering, tot gelijke diepten zinkt,
verkrijgt men, V = v zijnde, D : d = P:
d. i. d. dichtheid is evenredig a. 't gewicht.
Indien men nu een vast lichaarn zoo inricht,
dat 't, in versch. vloeistoffen geplaatst, door oplegging v. gewichten, tot eenzelfde punt zinkt,
dat gemakkelijk en juist moet kunnen worden waargenomen, heeft men een gewicht-areometer.
d. Schaal-areometer is d. meest gebruikelijke
en bestaat gewoonlijk uit een hol, uit dun
glas geblazen (somtijds metalen) lichaam, dat
onderaan een bol of peer heeft, waarin jachthagel of kwikzilver is om 't zwaartepunt zoo
te plaatsen, dat 't lichaam rechtstandig zwemt;
daarboven een holle bol, peer of cylinder, om
't werktuig te doen drijven, en daarboven een
lang, dun, zuiver cylindervormig, a. 't boveneinde gesloten deel, d. hals of steel, waarin
d. in graden verdeelde, gewoonlijk papieren
schaal bevestigd is. Een areometer, die voor
vloeistoffen moet dienen, welke zoowel z waa,r
der als lichter dan water zijn, moet zoo belast worden, dat hij in zuiver water tot d.
helft v. d. hals, welke plants 't nulpunt
zullen noemen, zinkt; hij zal dan in vloeistoffen v. hooger s. gew. eenige graden boven
dat nulpunt rijzen, en in vloeistoffen v. geringer s. gew. beneden 't nulpunt dalen. Anngezien nu gevoelige areometers een mime
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graadverdeeling eischen, d. 1. dat d. graden
voor vele versch. vochten daarop duidelijk
moeten aangetoond zijn, wordt daardoor 't
bezwaar geboren, dat d. dunne hals zeer lang
moet wezen, lastig in 't gebruik en zeer breekbaar wordt. Ten einde dit to verhelpen, verdeelt men d. schaal op twee areometers, zoo
dat d. een voor soortelijk lichtere, d. andere
alleen voor soortelijk zwaardere vloeistoffen
kan worden gebezigd; bij d. eerste is 't punt,
waarop hij in zuiver water zinkt, onder a. d.
hals en d. schaal opklimmende verdeeld, zoodat 't boveneind d. soortelijk lichtste vloeistof
aantoont, en bij d. tweede is 't punt, waarop
hij in zuiver water zinkt, boven a. d. hals en
d. schaal naar beneden toe verdeeld, zoodat
't grootste getal, 't grootste s. gew. aanduidende, 't laagst geplaatst is.
d. Schaal-areometers worden ook onderscheiden in vochtwegers met empirische en met
rationeele schaal. d. Areometers met empirische schaal zijn d. oudste; hun schaal wordt
ontworpen door 't werktuig zoo te belasten,
dat 't in water tot een verlangd punt zinkt,
waarna 't in een soortelijk lichtere of zwaardere vloeistof v. een bekend gew. geplaatst
en 't punt v. daling of rijzing aangeteekend
wordt; d. verkregen afstand wordt daarop
in gelijke deelen of graden verdeeld. Tot deze
soort behooren d. areometers volgens BeaumO,
Beck, Cartier, Richter, Twaddle en die volgens
d. Pharmacopoea Batava (buiten 's lands als
d. Hollandsche bekend). Bij deze areometers
wordt niet in aanmerking genomen, dat 't
werktuig bij 't zinken hoe langer zoo meer
vloeistof verdringt, wijl immers daarbij d. hals
buiten rekening gelaten wordt. Hierop wordt
wel gerekend bij die met rationeele schaal,
waarvan ook vele soorten zijn; d. eenvoudigste
is d. volumeter v. Gay-Lussac. Indien d. graden v. een areometer zoo zijn aangebracht,
dat zij een evenmatig omvangsdeel v. d. areometer zelden uitmaken, heeft men een volumeter; als bijv. d. areometer tot a. d. schaal
inzinkende, 10 cM3 vocht verdringt, moet elke
graad 1/i0 cM3 der vloeistof verplaatsen; 't is
duidelijk dat bij zulk een areometer d. hals
of steel overal gelijken omvang moot hebben.
d. Verhouding nu tuss. d. graden v. d. areometer met rationeele schaal en 't s. gew. vindt
men gemakkelijk op d. volgende wijze: wanneer d. volumeter bij v. in een vloeistof zinkt tot
80, dan weet men, dat 80 omvangsdeelen dezer
vloeistof zooveel wegen als 100 omvangsdeelen
water; 't s. gew. v. deze vloeistof staat derhalve
totdat v. 't water als 100 : 80 (D : d =v V)
en is daarom 1,25; en als 't werktuig tot 120
zinkt, krijgt men op dezelfde wtjze 100 : 120 =0,833. Volgens dit beginsel worden d. areometers met rationeele schaal vervaardigd, en
wel Of door wiskundige berekening of constructie, of door onmiddellijke waterweegkundige bepalingen, waarna dan graden, of d.
omvangsdeelen of 't s. gew. aanduidende, of
beide to gelijk, op d. schaali worden aangeteekend. Wat btj d. areometers in 't algemeen
aangatinde d. verdeeling der schaal op twee
of meer werktuigen gezegd werd, namelijk
voor soortelijk lichtere en zwaardere vloeistoffen, is ook bier v. toepassing. Daarenboven heeft men later vaste thermometers in
deze werktuigen geplaatst, wig bij 't gebruik
d. warmtegraad der vloeistof in Been geval
uit 't oog mag verloren worden. Tot deze
soort behoort d. areometer volgens d. Pharmacopoea Neerlandica.
d. Bepaling v. 't s. gew. v. een vloeistof
door middel v. d. areometer heeft gewoonlijk
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ten doel, om 't gehalte v. een daarin opgeloste stof to leeren kennen, zoodat men daarom
voor oplossingen v. versch. stoffen tafelen
heeft ontworpen, waarop 't percents gehalte
voor ieder s. gew. staat uitgedrukt, waardoor
men, bij een bepaalden warmtegraad, uit 't
s. gew. 't gehalte der oplossing kan berekenen. Maar voor vele fabrieken, waar men
steeds met eenzelfde vloeistof te doen heeft,
bp. in d. branderijen en zoutziederijen, en
waar d. areometer alleen voor d. kennis v.
't gehalte wordt gebruikt, is een percentische
inrichting boven die v. 't s. gew. te verkiezen, waarbij echter dan ook die werktuigen
alleen tot 't onderzoek v. die eOne vloeistof
kunnen worden gebezigd. d. Areometer krijgt
dan voor die versch. vloeistoffen ook versch.
benamingen, waarvan d. voorn. zijn: d. alkoholometer, d. moutwijnweger, d. pekelweger,
d. bierweger, ook wel suikerweger of saccharometer geheeten, d. loog- of alkaliweger en
d. zuurweger. d. Azijnweger (acetometer), d.
wijnweger (oenometer), d. melkweger (gallactometer) en d. olieweger mogen niet tot d.
rationeele areometers gebracht worden, omdat
hun gebruik zelden zuivere resultaten zal ople veren.
d. Gewicht-areometer bestaat, evenals d.
voorgaande, uit een zwaar onderdeel, waardoor 't werktuig genoodzaakt wordt rechtstandig te drijven; daarboven een hol bol-, peerof cilindervormig deel, waardoor 't drigt, daarboven een steel, waarop gewoonlijk slechts
den merkteeken is aangebracht, en daarboven
een schaaltje tot oplegging v. 't gewicht; deze
areometers hebben doorgaans een steel v. dun
metaaldraad, zoodat zijn indompeling niet in
rekening behoeft te worden gebracht. Zulk
een areometer toont door d. hoeveelheid gewicht, waarmede hij moet worden belast, eer
hij tot 't merkteeken zinkt, 't s. gew. der vloeistof aan; want heeft men bijv. bjj twee versch.
vloeistoffen een belasting moeten opleggen,
zoodat d. gewichten tot elk. in cede staan
als 500: 900, dan is ook d. verhouding v. 't
s. gew. als 500: 900 d. i. v. 't laatSte = 1,8
maal 't eerste. (0 : d P: p). d. Gewichtareometers zijn v. minder algemeen gebruik
dan d. schaal-areometers; die v. Clarke, Jones,
Dicas, Atkins en Nicholson zijn d. meest bekende. Die v. NICHOLSON is een zooeven beschreven gewicht-areometer, waaraan v. onder
een korfje of bakje hangt, en heeft d. voordeelen, dat men daarmede ook 't s. gew. van
vaste lichamen bepalen kan, en tegelijk zeer
nauwkeurig hun absolute zwaarte en hun
volumen kan moeten. Onderzoek geschiedt
als volgt: 1°. Leg zooveel gewicht met 't te
onderzoeken voorwerp in 't schaaltje tot d.
toestel tot 't merkteeken zinkt, stel bi tty. 5
gram; 28 neem nu 't voorwerp er uit, en.vervang
't door zooveel gewicht, tot d. toestel weder
tot 't merkteeken zinkt, stel bijv. 15 gram,
dan wijst dit 't absoluut gew., d. zwaarte v.
't voorwerp aan,• 30 licht nu d. geheelen toestel met 't gewicht, dat er op ligt (in ons geval 20 gram) uit 't vocht, plaats 't te onderzoeken voorwerp in 't beneden aangebrachte korfje
en laat d. geheelen toestel weder in 't vocht zakken, dan zal 't merkteeken rjjzen, omdat 't vocht
't gew. v. 't lichaam nu gedeeltelijk draagt.
Zooveel gram als men nu op 't schaaltje bij
moet voegen, om tot 't vorig peil te komen,
zooveel kub. centimeter inhoud heeft 't lichaam
(altijd in d. veronderstelling, dat
gebruikte
vocht zuiver water is). Stel dat er in ons geval 2 gram bij moet, dan is d. inhoud v. 't
voorwerp 2 clefs en 't s. gew. = 15: 2 = 7,5.
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land ruimen, maar werd toen geheim gezant
't Is duideltjk, dat men d. proef ook in andere
v. Piemont bij Napoleon III.
vloeistoffen kan nemen, en dat met dezen
Aretaeus Cappadox was een Grieksch
areometer op d. boven omschreven wijs ook
geneesheer, aldus naar zijn vaderland Cappa't s. gew. v. vloeistoffen bepaald kan worden.
docia
genoemd. Men gist met eenige waarZijn d. vaste lichamen in d. vloeistof oplosschijnlijk.heid, dat hij ten tijde v. Nero geleefd
baar, dan omhult men ze met een dun laagje
heeft.
Hij
heeft ondersch. werken nagelaten,
vernis, of men doet d. proef in een vloeistof,
waa,rvan d. meeste verloren zijn gegaan. Twee
die 't voorwerp niet oplost. Areometer-proezijn bewaard, waaruit echter Kier en daar
ven worden doorgaans gedaan in een zoogen.
stukken gemist worden. Deze schriften beproefglas, een nauw maar zeer hoog cilinderhooren tot d. beste, die uit d. oudheid tot
vormig glas, dat a. d. voet genoegza,am beons gekomen zijn. d. Ziekte-beelden, die hij
z waard is, om 't omvallen te beletten.
er in gegeven heeft, zijn zeer getrouw naar
d. Areometer schijnt in vroege tijden, ten
d. natuur geteekend. d. Behandeling, die hij
minste waarschijnlijk reeds a. Archimedes,
aanwendde, is oordeelkundig en a. een goede bebekend geweest te zijn, en heette bij d. Grieken
kendheid met d. ziekte geevenredigd. Uit alles
d.
tegenw.
benaming
is
of
komstig
v.
ilaeLVALor;
dat hij een man v. rijpe ondervinding ge4eccio; (ij1 of dun) en ietiteov (maat).
weest is. F. Z. Ermerins heeft in 1847 een uitAreopagus. d. Rechtbank der Areopagimuntende uitgaaf v. Aretaeus geleverd („Areten, dat zooveel als rechters v. d. Ares-(Mars-)
taei Cappadocis quae supersunt", Traj. ad Rh.)
heuvel beteekent, was d. vergadering v. GriekAretas, koning v. Arabia, was d. schoonsche rechters, te Athene, die op d. Ares-(Mars-)
vader v. Herodes Antipas, tegen wien hij
heuvel des avonds onder d. blooten hemel
wegens 't verstooten v. zijn dochter een oorplaats had. Deze heuvel was bij d. Acropolis
log begon. Herodes zocht hulp bij d. Romeitegenover d. Propylaeen. d. Zittingen werden
nen; doch d. spoedig daarop volgende dood
gehouden tegen 't eind der maand, drie nachv. keizer Tiberius verhinderde d. geheele tenten achtereen. d. Archonten, die hun ambt
onderbrenging v. Aretas, en gaf hem hoogstmet lof hadden bekleed, werden leden v. d.
waarschijnlijk d. gunstige gelegenheid, om
Areopagus. Hun aantal was onbepaald en d.
Syria binnen te trekken en Damascus te verbenoeming was levenslang. d. Areopagus werd
meesteren. Hij komt bij d. vervolging v. Paueen dam tegen d. woeste uitingen der demolus in Damascus voor als d. koning, en had er
cratie. Cicero en Plutarchus houden Solon
een stadhouder aangesteld.
voor d. stichter v. d. Areopagus ; doze bestond
Arete (GRAAF D'). Tot d. vinnigste strijdechter reeds lang voor hem, maar hij heeft
schriften behoort: „Le Banquet ou Aprbs-dine
a. dit gerechtshof d. luister hergeven, dien 't
du Comte d' Arete, ou le Traits de la dissionder Drako verloren had. Perikles spande,
mulation du Roy de Navarre et des moeurs
omstr. een eeuw na Solon, alle krachten in,
de ses partisans" (Paris, Bicton, 1594). Louis
d'Orleans gaf in 'tzelfde jaar er te Parijs bij
om tea gevalle v. 't yolk, 't aanzien dezer
vergadering, wegens d. billijkheid harer uitBourgeois een tweede uitgaaf van. Deze Louis
spraken beroemd, to verminderen. Strenge
d'Orleans was door d. Ligue, 21 Jan. 1589
deugd was een hoofd-vereischte v. ieder, die
tot advocaat-generaal benoemd tot belooning
in deze rechtbank wilde zitting hebben, en dit
voor d. goede diensten, die hij door zijn partijmaakte haar tot d. eerwaardigste, die wij in
schriften bewezen had. Hij schreef o. a. Ludovici d'Orleans „Unius ex confoederatis Parid. geschiedenis vermeld vinden ? die volgens
Demosthenes nooit een vonnis uitsprak, waarsiensibus ad A. S. (Arnoldum Sorbinum)
mede beide partijen niet tevreden waren. Zij
„unum ex sociis pro haeretica pravitate Turodroeg bovenal zorg voor d. opvoeding, zeden
nensibus Expostulatio" (Parisiis ap. Morrellum, 1593). Hij noemde in dit blauwboek Henen nationalen godsdienst.
drik IV foetidum Satanae stercus. Toen deze
Arequipa is een gewest en een belangrijke handelsstad in 't Z. v. d. Z.-Amerik. reKoning d. troon beklommen had, schonk hij
publiek Peru. In dit gebied, dat op 1000 vk.
dezen vijand vergiffenis. Louis d'Orleans stierf
te Parijs in 1627, 87 jaar oud. Men vindt zijn
geog. mijl 160 000 bew. heeft, ligt 't Titicacaportret a. 't hoofd zijner „Ouvertures du Par?neer, weer dan 4000 M. boven d. zeespiegel.
lement" (Parijs, 1607). Guy Patin, die hem ged. Hoofdstad Arequipa ligt a. d. riv. Quila
kend heeft, noemt hem in zijn „Lettres", t. I.
56 KM. v. d. Stillen oceaan, 2300 M. boven d.
zeespiegel. Langs d. stad loopt d. Andes-spoorp. 28, edit. 1692: „un vieux ligueur, bateleur
weg. Tegenover d. stad verheffen zich drie
et mechant homme."
vulkanen, waarvan d. hoogste 6000 M. bereikt,
Arethusa, een dochter v. Nereus, werd,
volgens d. fabel door d. riviergod Alpheus
en die d. stad door uitbarstingen en aardbevervolgd en vluchtte naar Sicilia, waar zij
vingen vaak in gevaar brengen. In Aug. 1868
door d. zorg v. Diana in een bron veranderde.
eischte een aardbeving er nog 600 slachtoffers.
Deze mythe hangt samen met 't volksgeloof,
Er zijn 30 000 inw., die handel drijven in d.
dat d. Helleensche riv. Alpheus, die in d.
uitvoer-artikelen v 't gewest: zilver, goud,
grond verdwijnt, onder d. zeebodem doorloopt,
salpeter, kinabast en wol; d. stad is daartoe
en op Sicilia weer te voorschijn komt. Aredoor een spoorweg met d. haven Mollendo
thusa werd d. muze v. 't herdersdicht; d. 65e
verbonden.
asteroids is naar haar genoemd.
Ares, Zie Mars.
Arethusa heet een plantengesl. uit d.
Arese Visconti (FRANczsCo, graaf), geb.
fam. der Standelkruiden (orchideon), in Afrika,
12 Aug. 1805 en overl. 25 Mei 1881, was een
Oost-India en 't warme deel v. N.-Amerika
staatsman, die deel had in alle staatk. beroethuis behoorend. Wiji d. overige soorten v.
ringen v. Italia in d. 19e eeuw. Reeds als
dit gesl. bij andere orchidae-geslachten zijn
zestienjarig jongeling was hij in een sameningedeeld, telt 't thans slechts OOne soort: A.
zwering betrokken; hij was vroeg bevriend
bulbosa in N.-Amerika, een sierplant met
met Lodewijk Napoleon, die later keizer Naschoone rozeroode bloemen, doch nagenoeg
poleon 1II werd, en dien hij op zijn reis naar
zonder bladeren. 't Poeder der gedroogde knolN.-Amerika vergezelde. In 1848 onderhandelde
len dient tegen tandpijn en uitwendig tot verhij voor Milaan met koning Karel Albert. Bij
weeking v. gezwellen.
d. ommekeer v. zaken in 1849 moest hij 't
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Aretin (ADAM vox) gab. 24 Aug. 1769 to
Ingolstadt, was een bekwaam Beiersch recitegeleerde, staatsman en kunstbesehermer. Hij
was Beiersch afgevaardigde naar d. Bondsvergadering to Frankfort a. d. Main, en overl.
16 Aug. 1822. Hij liet een kostbare kunstverzameling na, en schreef: „Magazin der bildenden- Kunste" (1791) en Handbuch der Philosophic, des Lebens" (179).
Aretin (JOH. CHRISTOPH. ANT. MAR. 'V.),
broader v. bovengen., was gab. 2 Dec. 1773. Hij
bekleedde aanzienlijke staatsambten en overl.
24 Dec. 1834 ale voorzitter v. 't hof v. appel
to Amberg. lit was een vrijzinnig geleerde
en schreef vele werken, waarvan 't gewichtigste is:„Staatsrecht der constitutioneelen
Monarchie.”
Aretin (KARL MAR. v.), zoon v. laatstgen.,
gab. 4 Jul. 1796, streed d. vrijheidsoorl. v.
1813 tot 1815 made; en diende vervolgens zijn
vaderland Beieren in gewichtige staatsbetrekkingen, o. a, als legatie-raad en staatsarchivaris en als lid v. d. Rijksraad. Hij was daarenboven een verdienstelijk on vruchtbaar
gescniedkundige. Zijrie werken ademen een
streng R.-Katholieken geest. d. Voorn. zijn:
„Bayern,s auswartige Verhaltnisse" (1809); „Geschichte v. Maximiliaan I" (1842) on „Wallenstein" (1846). Hij overl. 29 Apr. 1868.
Aretino (SPINELLO), to Arezzo in 1308 gab.,
beroemd fresco-schilder, was d. zoon v. Luca
Spinelli on d. leerling v. Jacomo de Cosentino,
en vormde zich, 't tijdvak in aanmerking genomen, waarin hij leefde, tot een voortrettelijk schilder v. madonna- on heiligen-beelden.
Nog jong zijnde, had hij reeds d. naam v.
een bekwaam meester to zijn en spoedig werden hem, zoo to Arezzo als to Florence, Siena
on Pisa vele werken toevertrouwd. Vasari
vermeldt, dat d. verheven uitdrukking on d.
heruelsche waardigheid, die hij in zijn beelden
bracht, 't yolk verwonderlijk boeide, on dat
d. burgers v. Arezzo een door hem geschilderde madonna in d. even buiten die plaats
gelegen Stefanus-kerk zOO vereerden, dat zij
't beeld, bij 't afbreken der kerk, nit d. muur
lieten snijden en 't in d. muur der kerk Madonna del duomo weder lieten inzetten, waar
't boven 't hoofdaltaar nog to zien Hij
moat zeer veal gewerkt hebben, want niettegenstaande d. tijd reeds zooveel vernielde,
zijn nog vele zUner werken overgebleven. d.
Muur-schilderingen in d. sacristie v. 't klooster s. Miniato bij Florence, waarop Spinello
tooneelen uit d. gesch. v. s. Bene di ctus met
groote bekwaamheid v. penseel en levendig
koloriet schilderde, zijn zeer goad bewaard.
Te Arezzo Ain behalve „d. Boodschap a. d.
H. Maagd" d. kapel Bacci der Franciscuskerk, nog versch. schilderstukken v. hem.
Zoo zijn "de Annuntiatie" in een kapel op d.
plaats s. Augustinus; s. Dominicus" in d.
kerk v. dien naam on 't Tabernakel" dat hij
voor d. broederschap or H. Trinita vervaardigde, nog in goeden staat; mean d. schilderstukken in 't hospitaal Spirit() Santo, met
vele, die Vasari opnoernt,zijn geheel bedorven of vernietigd. Ernst Forster bericht,
dat 't klooster s. Maria een kapel bezit, die
geheel door Spinello met voorstellingen uit
't lijden v. Jezus beschilderd is. In 't Campo
Santo to Pisa vervaardigde hij zes schilderstukken, die onder zijn beste werken gorekend worden. Zijn schoon.Ste werk is „Tooneelen uit 't leven v. Alexander III" waarmode 't openbare paleis to Siena versierd is,
'tweik zoowel zijn richting ale zijn verdiensten 't best aanduidt. Toen Spinello 77 jean
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was vestigde hij zich voor goad in zijn geboortestad, on bleef er tot a. zijn dood werkzaam. Rthnohr beweert, dat Spinello niet voor
1406 ken gestorven zijn on dat hij bij gevolg,
omstreeks of over d. 100 jaar oud ward. Zonderling is 't, dat 't jaar zijns doods niet juist
bekend is, aangezien 't volgende verhaald
wordt: Spinello had op d. muur v. 't hoogaltaar to s. Agnolo „d. Val der Engelen" geschilderd, welk beroemd schilderstuk daar
nog to zien is; d. duivel had hij echter op die
schilderij zulk eon afschuwelijke gedaante
gegeven, dat 't beeld hem voor oogen bleef
on hij 't niet uit zijn gedachten kon verbannen. Toen verbeeldde hjj zich, dat d. duivel
hem in dezelfde gedaante waarin hij op d.
schilderAj voorkwam, verscheen, met d. vraag :
„Spinello, waarom hebt gij mil zoo afschuwelijk gemaakt?" waarop deze, v. schrik bevangen, krankzinnig ward on stierf. Lasinio heeft
die schilderij in zijn verzameling v. oude
schilderijen uit d. Florentijnsche school in
pleat gebracht, in walk werk, benevens in 't
„Pitture a fresco del Campo Santo di Pisa,
dis. ed inc. da Gius. Rossi e dal Prof. Car.
G. P. Lasinio fig." (Florenc. 1832-1834) d. beste
der nog bestaande schilderwerken v. Aretino
gegraveerd zijn.
Aretinus (pETRus), in 1492 to Arezzo gab.,
had d. weinige kundigheden, die hij bezat,
to danken a. d. boeken, die hij in zijn jeugd
binden moest. Verbannen uit zijn geboortepleats wegens een door hem vervaardigd
schimpdicht, week hij eerst mar Perugia, en
reisde vandaar to voet naar Rome, waar hij aankwam zonder iets to bezitten. d. Koopman
A. Chigi nam hem in dienst, doch zond hem
weg,. wijl hij hem op een diefstal eetrapte.
Aretinus kwam hierop in dienst v. d. kardinaal di s. GiOvanni, bij wiens dood hij v.
paus Julius II een kleine bediening in 't Vaticaan verkreeg, die hem echter weldra weder
ward ontnomen., Daarna ward hij to Ravenna
in een broederschap v. monniken opgenomen.
Toen hij voor d. tweede maal to Rome kwam,
bekleedde Leo X d. pauselijken stoel, en wijl
deze hem ale een man v. talent beschouwde,
had Aretinus deel a. d. mildheid, waarmede
daze Paus velen ondersteunde. Ook d. kardinaal Julius d. Medicis nam hem in bescherMing en bleef zijn begunstiger, toen hij onder
d. naam v. Clemens VII paus geworden was.
Andermaal moest hij echter Rome verlaten,
om ongepaste verzen , en mu trad hij in dienst
v. Joan d. Medicis, d, bevelhebber der Zwarte
bends, wien.s gunsteling hij wend, en die in
Dec. 1626, door een snaphaanschot gewond,
in zijn armen stierf. d. Achting, waarin hij
bij dezen veldheer stond, bracht hem in
kennis met vele voorname mannen v. zijn
tijd, on v. nu of besloot hij to Venetia to
leven v. d. vruchten v. zijn vernuft. Frans I,
Karel V on Julius III overlaadden hem met
eer on met geschenken. Hij stierf to Venetii;
in 1557.
ZAjn aerate schriften zijn zedeloos, en hij
trachtte dit later door wijdloopige verbandelingen over godsdienstige onderwerpen to vergoeden. Men kan echter beweren, dat onder al zijn
werken over godgeleerdheid en letterkunde,
onder al On epischet dramatische on satyrieke
schriften on lofredenen, goon een gevonden
wordt v. bltivende waarde. Men vindt ze bij
David Clement t. a. p. t. III p. 38 vermeld.
Vergel. over hem Mazzachelh, „Vito di Pietro
Aretino" (Brescia; 1768).
Areszo (Aretium), een der oudste steden
v. Itali6, vroeger een hoofdplaats der Etrusci,
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tegenw. d. hoofdst. eener Ital. prow. v. den.
zelfden naam, ligt in een vruchtbaar dal, a..
d. spoorw. v. Florence n. Rome, 9 KM. v. d.
samenvloeiing der Chiana met d. Arno. Sylla
verdreef na d. inneming der stad d. inwoners,
en bevolkte haar met zijn aanhangers. In d.
twisten tuns. Gibellinen en Guelfen hield
Arezzo d. zijde der eersten en 't was in voortdurenden oorlog met d. Florentijnen, tot het
in 1289 bij Camaldino, waar ook Dante streed,
geheel verslagen werd. d. Bisschop Pietro
Sanone verkocht d. stad a. d. vijand. Toen telde
Arezzo 30000, tegenw. slechts 12000 inw. In 1869
werd hier bij opgravingen een Etruscische ternpel gevonden, in welks cella 200 bronzen, koperen en zilveren godenbeeldjes, gouden ringen en amuletten bijeen waren, een der gewichtigste vondsten v. Etruscische oudheden.
Er zijn geb. Maecenas, Petrarca, Pietro Aretino,
Spinello, Guido Aretino, Leonardo Aretino,
paus Julius III en d. maarschalk d' Ancre.
d. Prov. Arezzo is 60 vk. geogr. mijl groot en
heeft 240 000 bow.
Arfe (HENRIQUE, JUAN en ANTONIO D') waren
kunstenaars, volgens sommigen v. Duitsche,
volgens anderen v. Nederlandsche afkomst.
In 't begin der 16e eeuw ging Henrique Arfe,
Villafane bijgen., naar Spanje, als zilver- en
goudwerker, en onderscheidde zich in dat
yak, evenals zijn zoon Juan en zijn kleinzoon
Antonio door 't vervaardigen v. d. custodian
voor bijna al d. hoofd-kerken v. Spanje. Henrique bewerkte in 1520 d. beroemde zilveren
custodie v. d. hoofdkerk to Cordova, die in
d. processie op Sacraments-dag rondgedragen
wordt, d. worm heeft v. een Gothieken toren,
bijna M. hoog is en in d. rijkdom v. d. Germaanschen stijl zonder overlading versierd.
d. Nissen bevatten een aantal figuren uit d.
bijb. gesch. benevens fraai bewerkte beeldzuilen, die verguld zijn en waarvan elke figuur
een meesterstuk kan genoemd worden. In
denzelfden stijl maakte Henrique d. custodie
v. d. hoofdkerk to Toledo en to Leon. Eenige
dozer kunstwerken werden gedurende d. oorlog, dien Spanje tegen Napoleon voerde, verkocht of waren in gevaar geroofd to zullen
worden. d. Kanunniken v. Cordova moesten
hunne custodie tweemaal, eons v. Dupont on
eons v. Soult, voor groote geldsommen terug
koopen. Juan d'Arfe, d. zoon v. Henrique, werd
in 1536 geb. en beoefende behalve 't yak zijns
vaders ook d. houtsnij-, beeldhouw- en bouwkunst. Ook hij maakte vele custodian in Gothieken stijl, o. a. voor d. hoofdkerken to Valladolid, Osina, Sevilla en Avila, in welke laatste
zijn beroemdste is. Juan heeft zich bovendien
een naam gemaakt, door 't schrijven v. een
work over d. materialen, evenredigheden, anatomie, en d. vijf orden in d. bouwkunst, dat hij
zes jaar voor zijn dood (1596), to Sevilla uitgaf
on dat in 1675 to Madrid herdrukt is. Volgens
Burriel heeft hij d. beelden voor d. Cavallero
determinado geteekend en in lood gesneden.
Op dezelfde wijs vervaardigde hij ook 't albeeldsel v. Alonzo d. Ercillo, dat voor d. eerste
uitgaaf der „Araucana" staat. Antonio d' Arfe
y Villafane, d. kleinzoon v. Henrique, vervaardigde d. custodie voor d. hoofdkerk to Burgos, to San Jago di Compostella in 1544, en
to Medina d. Rioseco. Hij kenmerkte zich door
in 't goudsmeden meer d. antieken to volgen
en d. classieken stijl aan to nemen. Men
vindt veal over doze beroemde kunstenaars
in Fiorillo (IV, 149 vgg) on in Ffissly's „Nachtrag zum allg. Kunstler-lexicon" (1824).
Argali (ovis argali) heat 't Aziat. wilds
borgschaap, dat v. Tartarije tot China op d.
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Z. hellingen v. d. Altai en d. N. hellingon v. 't,
Thibetaansch geb..leeft. 't Hoeft lang, steil, dik
Naar en krullige zachte onderwol, en d. ram
heeft zeer groote horens. Om d. yacht on 't
vleesch wordt 't gretig vervolgd, maar zijn
koene sprongen maken 't gevaarlijk. het to
vangen.
Argandsche lamp, Zie Lamp.
Argelander (FRIEDR. WILH. AUG.), een der
uitstekendste sterrekundigen, leerling v. BESSEL, eerst directeur v. 't observatorium to
Helsingfors, dat onder zijn leiding gebouwd
was, on in 1837 hoogl. to Bonn, waar hij d.
stichting v. 't observatorium bestuurde, dat
in 1847 voltooid werd, was geb. 22 Mrt 1799
to Memel on overl. to Bonn 17 Febr. 1875. Hij
legde zich aanvankelijk meer in 't bijzonder
toe op 't waamemen v. vaste sterren, dieeen
eigen beweging hebben. Behalve een aantal
opstellen in sterrekundige tijdschriften, gaf
hij in 1834 „Uranometria nova"; in 1843 „Neue
Uranometrie", in 1863 met medewerking V.
SCHONFELD en KRUGER een atlas V. .d. Noordelijken hemel, waarin d. waarnemingen v.
324 000 sterren in kaart zijn gebracht, on in
1867 „Astronomische Beobachtungen zu Bonn",
waarin d. standplaats van bijna 34 000 sterren
nauwkeurig is opgegeven.
Argellati (pHimppus) een ijverig geleerde,
werd in 1685 to Bologna geb. Hij was eerst
voornemens al d. werken v. Aldrovandi met
aanteekeningen on verbeteringen uit to geven, doch 't spoedig opeenvolgend over-W.
den v. versch. geleerden, die hem daarbij behulpzaam zouden zijn, deed hem daarvan afzien. Hij ondernam nu eon ander groot werk,
dat hij ook volvoerde, on bekend is onder d. titel
v. „Scriptores Rerum Italica,rum" on door hem,
op kosten v. een vereeniging v. Milaneesche
edelen uitgegeven is. Van 1727 t. a. zijn dood
(1755), gaf hij nog uit: Sigonius" in 6 - din;
„Opera inedite di Lud. Caselvetero" ; Grazioli's
„de antiquis Mediolani aedeficiis"; „Thesaurus
novus veterum inscriptionum" v. Muratori on
„Bibliotheca Script. Mediol."
Argemone heat een plantengesl. uit d.
fam. der papavers, dat in 't warms deal v.
Amerika thuis behoort, maar om d. schoone
bloemen ten onzent des zomers in d. open
lucht en 's winters in d. gematigde kas gekweekt wordt. d. Meest geliefde soorten
zijn: A. albiflora, uit Mexico, tweejarig, met.
doornige bladeren en witte bloemen; A. grandiflora, insgelijks met witte bloemen, A. Hunnemanni Hort. Aerola, uit Peru, overblijvende
plant met hoogopschietenden stengel en bijzonder schoone bloemen, en A. Mexicana met
gale bloemen.
Argens

(JEAN BAPTISTE DE BOYER MARQUIS

een man, die meer door toevallige omstandigheden dan door groote verdiensten
on wijsgeerige talenten naam heeft verworven, werd gob. in 1704 to Aix in Provence,
waar zijn vader in zeer aanzienlijke betrekkingen leefde. Tegen d. wil zijns vaders, die
hem tot diplomaat had willen opleiden, koos
hij 't krijgsmansleven. Zijn vader verbond
hem echter a. 't Fransche gezantschap to Konstantinopel. Hier vond hij gelegenheid om
Tunis, Algiers on Tripoli to bezoeken. In Frankrijk hervatte hij d. krijgsdienst; maar bij 't
beleg v. Kehl werd hij zoo gewond, dat hij
dien moest verlaten. Onterfd door zijn vader,
poogde hij als schrijver in zijn onderhoud to
voorzien. Hij vestigde zich daartoe in Holland. Hier gaf hij in 't licht : Lettres Juives";
„Lettres Chinoises" • „Lettres Cabalistiques," —
schriften, die een 't Christendom vijandigen
D'),
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geest ademen. Frederik II, then nog kroonprins, merkte hem op en nam hem in bescherming. Nadat deze den troon had beklommen,
benoemde hij hem tot kamerheer en tot direr,teur v. d. Academie der kunsten en wetenschappen, met een jaarwedde v. 3000 francs.
D'Argens schreef to Berltin nog : „Philosophic)
du bon sans" en een vertaling der redevoering v. Julianus d. Afvallige tegen d. Christenen, onder d. titel : „Defense du Paganisme."
Merkwaardig is zijn briefwisseling met Frederik II. Hoezeer een verklaard vijand v. 't
Christendom, kan men hem niet ten laste leggen dat hij, om zich te verrijken, ooit misbruik
gemaakt heeft v. d. hem daartoe zoo menigvuldig aangeboden gelegenheid. Vreemd steekt
bij zijn verklaard ongeloof zijn kleingeestige
bjgeloovigheid af. Op zijn 60e jaar huwde hij
een tooneelspeelster, 't geen d. Pruisische Boning hem zeer kwalijk nam. Hij kreeg verlof
tot een reis naar zijn geboortestad, waar hij
11 Jan. 1771 stierf. Frederik II deed daar voor
hem een grafteeken oprichten.
Argensola (LUPERCIO LEONARDO en BARTOLOME LEONARDO D') waren twee broeders,
die om hunne dichterlijke gaven d. Horatiussen v. Spanje werden genoemd. d. Eerste
word in 1565 gob., klom op tot hooge betrekkingen a. 't Hof, kreeg v. Flips II d. titel v.
historieschrijver v. Aragon en overleed als
secretaris v. staat en v. oorlog bij d. onderkOning te Napels in 1611. Van hem zijn drie
treurspelen en vele oden, hekeldichten en
sonnetten. d. Tweede, d. jongere broeder, werd
in d. geestelijken stand opgenomen en kanunnik te Saragossa. Na d. dood zijns broeders vervolgde hij d. „Annalen v. Aragon".
Hij schreef ook een „Geschiedenis v. d. verovering der Molukken". In zijne verzen overtreft hij in zuiverheid v. taal, keurigen Stijl
en verhevenheid zt,jn broeder. Eenige godsdienstige oden zUn indrukwekkend schoon.
Argenson is d. naam v. een geslacht,
waaruit in d. 18e eeuw vele staatslieden in
Frankrijk zijn voortgekomen. MARC RENE D'A.
geb. 1652, was in 1709 staatsraad, in 1718
grootzegelbewaarder en tot a. d. operatign
v. John Law met 't beheer der financien belast. Hij was een krachtig tegenstander v. d.
Schotschen bankier en overl. kort na diens
optreden (1721). Hij was een moedig, standvastig, werkzaam minister, maar gehaat wegens zijn hardvochtigheid. RENE LOUIS D'A.,
oudste zoon v. MARC., geb. in 1694, werd in
1741 minister v. Buitenl. zaken. Hij vormde
met Piemont 't plan tot een Italiaansch statenbond, maar omdat dit tegen d. belangen
v. d. Spaansche Bourbons streed, bewerkten
dezen 1747 zijn aftreding. Sedert wijdde hij
zich a. historische studign. Hij schreef o. a.
„Considerations sur le gouvernement ancien
et present de la France" (Amsterdam, 1764).
MARC PIERRE D' A., een jongere zoon v. MARC, in
1696 geb., volgde in 1742 BRETEUIL als oorlogsminister op in d. Oostenrftschen Successieoorlog. Hij voerde d. strtjd in Duitschland en
Vlaanderen met krachtige hand, en bewoog
Lodewijk XV zich zelf a. 't hoofd des legers
te plaatsen. Na d. vrede bracht hij aanmerkeWke verbeteringen in d. militaire scholen, en
begunstigde hij d. letterkundigen arbeid v.
Diderot, d'Alembert en Voltaire, maar hij bezweek in 1757 voor d. invloed v. mad. DE POMPADOUR, en Ovenl. 1763. MARL ANTOINE RENt D'A.,
een kleinzoon v. d. eersten, geb. in 1722 to
Valenciennes, werd Fransch gezant to Venetig
en later te Warschau. HO is echter meer bekend door letterk. werkzaamheid en omvang-
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rijke uitgaven. Hij bezat zelf een bibliotheek
v. 150 000 deelen, en gaf eerst een „Bibliotheque Universelle des romans" uit v. 40 dln,
en later „Melanges, tire's a une grande Biblioth.eque" in 69 din. MARC RENE D'ARGENSON,
marquis de Voyer, to Parijs geb. in 1771, was
in 't begin der groote staatsomwenteling adjudant v. LAFAYETTE, maar wijdde zich na
diens vertrek uit Frankrijk a. landbouw en
nOverheid. Napoleon benoemde hem in 1801
tot prefect v. 't dep. Des deux Nethes, on v.
nu af tot a. d. val der Bourbons in 1830 was
hij in verschillende betrekkingen en als afgevaardigde een standvastig voorvechter en
verdediger der constitutioneele vrijheden. Hij
protesteerde en werkte met al zijn invloed
tegen staatkundige en godsdienstvervolgingen,
en beweerde tegenover 't „ancien regime" onder Lodewijk XVIII, dat „een constitutie niet
eon genade v. een worst, maar een beperking
v. 't recht des yolks" is. Hij overl. to Parijs,
2 Aug. 1842.
Argent is in 't blazoen 't witte metaal.
(Zie Zilver).
Argentan, Zie Nieuw Zilver.
Argentinie of d. Argentijnsche republiek,
vroeger d. Vereenigde staten v. Rio de la
Plata, is eon Zuid-Amerikaansche staat, bestaande uit 14 provincial, die to zamen 25 500
vk. geog. mijl groot zijn, met d. territorial
Gran Chaco v. btjna 6700 en d. Pampa's v.
bijna 9000 vk. geog. mijl. d. Geheele bevolking
bedraagt 3 000 000 zielen. Een groot deel dezer
bevolking bestaat uit vreemdelingen. In 1887
kwamen er ruim 140 000, in 1888 bijna 190 000,
v. 1857 t. 1888 ongeveer 1 400 000 landverhuizers. d. Republiek ligt tuss. 22° en 41° Z. B.,
grenst t. N. a. Bolivia, t. W. a. Chili, t. Z.
a. Patagonie en t. 0. a. d. Atlantischen oceaan,
Brazing, Uraguay en Paraguay. 't Westelijk
deel is bergachtig; d. Andes hebben er nog
toppen v. uitgedoofde vulkanen, die zich boven d. 6000 M. verheffen. Naar 't 0. neemt d.
hoogte glooiend af on 't land wordt naar d.
zijde v. d. Atlant. oceaan een vlakte v. 225
geog. mijl lang on 135 geog. mijl breed, die
over 't algemeen gebrek a. water heeft, voor
een deel met distelen, maar voor 't grootste
deel met welig gran begroeid on ter ontginning geschikt is. d. Voorn. rivieren, die
alle een Z.-0. loop hebben, ztjn d. Parana,
Paraguay, Uraguay, Rio de la Plata met vele
zijrivieren. Colorado on Rio Negro. Eenige
v. d. Andes stroomende wateren verliezen
zich in d. eindelooze Pampa's on t. 0. v. Corrientes is een moeras Ybera of Ipusu v. 60 vk.
geog. mijl oppervl. 't Klimaat is gezond; omstr.
d. mondmg v. d. La Plata vriest of sneeuwt
het zelden, maar in 't Z. is 't kouder dan op
gelijke breedte v. 't N. halfrond. d. Pampa's
voeden een ongeloofeljjk getal runderen en
paarden, die er niet inheemsch maar door
d. Spanja.arden in d. eerste heift der 16e eeuw
overgebracht en voor een deel verwilderd
zijn. Men begroot d. veestapel op 23 millioen
runderen, 4112 millioen paarden en 70 millioen
schapen. In 't tropische deel groeien annumson, vijgen, amandelen en granaten, koffie,
cacao, indigo en suikerriet; meer zuidelijk
graan, vlas, hennep en aardappelen. In 1888
was er voor 122 millioen dollars ingevoerd
on voor bijna 100 millioen dollars uitgevoerd,
welke getallen jaarlliks met 10 pct. stegen. Er
zijn reeds 7700 K. M.. spoorweg en 't aantai
schepen, dat jaarltiks d. havens dezer republiek
binnen loopt, is 12 a 14 000 met bijna 5 millioen
kub. Meter inhoud.
d. Oevers v. d. Rio de la Plata waren 't
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eerst bezocht in 1515 door Diaz de Solis, die
er door d. inboorlingen vermoord werd. In
1530 bouwde Sebastiaan Cabot er 't eerste
fort on langzamerhand vestigde er zich d.
Spaansche heerschappij, zoodat 't land een
afzonderlijk onderkoninkrijk werd met Buenos Ayres tot hoofdstad. Gedurende d. bezetting v. Spanje door d. Franschen werd d. onderkoning naar Europa gezonden, en vormde
zich 't land tot een onafhankelijke republiek,
die eerst geweldige omwentelingen, burgeroorlogen en oorlogen tegen Brazilie en Uraguay doorleefde, maar sedert 1866 tot geregelder toestand kwam. d. Republiek wordt
bestuurd door een president, die voor d. tijd
v. zes jaar gekozen wordt, maar in 1886 was
generaal ROCA. d. eerste, die dit geheele tijdvak rustig aan 't bewind was geweest en zijn
waardigheid zonder verstoring der orde a. zijn
opvolger MIGUEL JUAREZ CELMAN overdroeg.
De bevolking bestaat, behalve uit d. landverhuizers, die uit alle landen v. Europa,
maar voornamelijk uit Spanje, Italia en Frankrijk komen, uit afstammelingen v. Spanjaarden, Creolen, Mestiezen, Mulatten en tot
't Christendom bekeerde Indianen. Op d. Pampa's leven als herders d. Gaucho's, die v.
gemengd Spaansch en Indiaansch bloed zijn.
d. Voorn. steden zijn Buenos-Ayres, Corrientes, Mendoza, Cordoba, s. Juan en Rioja. Wijl
d. haven v. Buenos-Ayres goon genoegzame
ruimte aanbood, is sedert 1883 op 60 KM.
afstand v. Buenos-Ayres d. grond gelegd voor
een nieuwe groote havenstad La Plata, die
in 1885 reeds meer dan 27 000 inw. had, en d.
grootste oceaanbooten langs een kanaal v.
7 KM. lang in een dok v. 1140 M. lengte en
140 M. breedte ontvangen kan.
Argentine heat in d. delfstofk. een agglomeraat v. kalkspaath en kiezel en in d.
nijverheid onderscheiden middelen, om 't uitwendig aanzien v. zilver na to bootsen, o. a.
een samenstel v. 10 pct. krijtpoeder, 10 pct.
onderzwaveligzuur natrum, 5 1/9 pct. lapis infernalis on 6 pct. salammoniak met 100 pct.
water, waardoor koperen voorwerpen 't voorkomen v. zilver verkrijgen.
Argillata (PETRUS DE), ook de Largilata of
de la Cerlata genoemd, leeraarde to Bologna
d. geneeskunde en wijsbegeerte on schreef
„de Chirurgia" libr. VI (te Venetia in 1480
uitgegeven). Hij overl. in 1423.
Arginusische eil. (d.) heetten in d. oudheld drie kleine ail. ten N.-W. v. Klein-Azio
bij 't ail. Lesbos. In d. Peloponnesischen oorlog behaalden d. Atheners bij daze ail. een
overwinning op d. Spartaansche vloot, welke
aangevoerd werd door KALLIKRATIDAS, die
daarbij sneuvelde (406 v. C.).
Argiven zijn eigenlijk d. bewoners v.
Argos of Argolis (zie cadactr); maar Homeros
gebruikt dien naam om al d. Grieken aan to
duiden, wijl Agamemnon, koning v. Argos, d.
aanvoerder der Grieken was, die Troje belegerden.
Argo is 10 een eiland in d. boven-Nijl, in
Dongola, in Nubi6, 66 KM. lang on 11 KM.
breed, zeer vruchtbaar en met merkwaardige
tempel-ruInen; 2° d. naam v. 't schip, waarmede d. Argonauten (zie dat art.) naar Colchis voeren, on 3° een schitterend sterrebeeld
a. 't Z. halfrond, waarvan d. star v. d. le
grootte Canopus 't meest 't oog treft.
Argolis, 't Oostelijkste landschap v. d.
Peloponnesos, was reeds vroeg bevolkt on
bebouwd. Inachus kwam daar 1800 j. v. Chr.
on 300 jaar later Danaos met een volkplanting uit Egypte. d. Vroegste gesch. v. Argo-
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lis ligt in 't duister der mythen. 't Landschap
was verdeeld in d. kleine koninkrijken Argos
Mycene, Tirynthe, Hermione en Epidauros,
die later republieken warden. d. stad Argos
heeft dien naam behouden. Argolis is tegenw.
een nomarchie v. 't koninkrijk Griekenland
ruim 9 vk. geog. 1)41 groot met 150 000 bow.
on Nauplia tot hoofdstad.
Argolus (ANDREAS), gab. in 1570 to Tagliacozzo, overl. in 1653 to Padua, was hoogl. in
die stad, berekende sterrekundige jaarboeken
v. 1600 t. 1700 en stelde belangrijke sterrekundige verhandelingen on tafelen to zamen.
Argonauten. Een der hoofdgebeurtenissen uit d. Griekschen heldentijd is d. tocht
der Argonauten. d. Geschied. v. dezen tocht
behoort nog tot d. mythische verhalen, on
hangt in haren oorsprong met die v. Thebe,
en in hare gevolgen met die v. geheel Griekenland to zamen. Toen Cadmus, 15 eeuwen
voor onze jaartelling, in Boeotie landde, en
daar d. grond legde v. 't Thebaansche rijk,
schijnt zekere Athamas daar een kleinen stam
beheerscht, on zijn vrouw Nephele, bij wie
hij twee kinderen Phrixos en Hellen had,
verlaten to hebben, om Ino d. dochter v.
Cadmus, to huwen. Doze Ino behandelde hare
stiefkinderen zoo wreed, dat zij op een ram,
met een gouden yacht, vluchtten. Zij staken d.
Aegaeische zee gelukkig over, maar in d.
engte, die Europa v. Azi6 scheidt, vial Hellen in zee on verdronk ; daarom heat daze
zeeengte Hellespont. Phrixos kwam to Colchis, een landschap beoosten d. Zwarte zee,
behouden aan, heiligde d. ram a. Ares (Mars)
en huwde Chalciope, dochter v. d. Colchischen
koning Aetas, welke vorst Phrixus later liet
dooden. Van dit voorgevallene leefde een
flauw gerucht in Griekenland. Jason, d. zoon
v. Aeson, koning v. een deel v. Thessalia
eischte, na d. dood zijns vaders, 't rijk v,
zijn oom Pelias, die 't zich wederrechtelijk
aangematigd had, terug. Pelias wist zijn neef
echter to bewegen, om Phrixos to wreken,
en 't gouden vies, d. yacht v. d. a. Ares gewijden ram, terug to halen, hopende, dat hij
op dezen tocht wel omkomen zou. d. Jonge
held vat met geestdrift dit plan op, brengt
een schip. Argo geheeten, in gereedheid, en
roept d. Grieksche jongelingschap tot deelgenooten v. daze onderneming op. Weldra is d.
bloem v. Griekenland reisvaardig, waarbij
genoemd worden: Hercules, Castor en Pollux,
Peleus, Theseus, Telamon on Orpheus. Gelukkig volbrengt 't schip d. reis, die meestal
Tangs d. kust der Zwarte zee gaat, on komt
na vele avontuurlijke voorvallen, in d. vierde
maand na 't vertrek, to Colchis aan. Jason
ziet geen kans, met geweld 't gulden vlies,
dat door vuurbrakende stieren bewaakt wordt,
to bemachtigen, maar neemt zijn toevlucht
tot d. dochter v. Aetas, Medea, die hem beminde, d. middelen a. d. hand deed, om 't
gouden vlies to verwerven, en met d. buit
en d. Argonauten n. Europa toog. Daze Medea
was in d. kennis v. kruiden on in d. geneeskunst zeer bedreven; zij leerde ook d. Grieken 't gebruik v. baden, die d. mensch vlugger on gezonder maken. Jason huwde to
Corinthe Glauce, en verstiet Medea. Doch daze
nam schrikkelijk wraak over zijn ontrouw,
on bracht hare twee kinderen to gelijk met
Glance om 't leven zoodat Jason in wanhoop
zich zelf doodde. 1. Treurspeldichters schrijyen a. Medea daze gruwelen toe; doch Aelianus zegt, dat d. CorinthMrs d. kinderen v.
Jason hebben omgebracht, maar dat Euripides, ten gevalle der Corinthiers, d. geschied.
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v. Medea aldus heeft vervormd. d. Vermaarde
zeetocht was d. eerste v. eenig belting, dien
d. Grieken ondernamen, waarom ook 't sebip
Argo (eerste) genoemd wordt. Er zUn versch.
pogmgen gedaan, om d. waarheid, die a. daze
sage, met Oostersche weelderigheid door d.
dichters in allerlei vorraen uitgebreid, ten
grondslag ligt, op to delven. Dit alleen is
zeker, dat een kustvaart langs d. N. kust v.
Klein-Azie near d. 0.-kust v. d. Zwarte zee
werkelijk in die hooge oudheid is geschied,
en dat d. bewoners der Kaukasische dalen
nog heden d. gewoonte hebben, 't stofgoud
uit d. rivieren te verzamelen door met steenen bezwaarde schapenvachten daarin to doen
zinken en die op gezette tijden op to halen,
om 't goud, dat tuss. d. wol is blijven hangen,
in to zamelen. d. Tocht der Argonauten is dichterlijk behandeld door Apollonius van Rhodus
en Valerius Flaccus (Vergelijk d. beide art).
Argonnerwoud ('t) ligt 380 M. bov. d.
zeespiegel in N.-Frankrijk en Z.-Belgie*, tuss.
d. Maas en d. Seine, waaraan 't d. waterscheiding vormt.
Argostoli is d. hoofd- en havenstad v.
't Ionische eil. Cephalonia, a. d. Z.-W.-kust
met 10 000 inw. Benoorden deze stad zijn zeemolens; 't zeewater stort dear v. d. rotsen in
eon ondoorgrondelijke diepte met zooveel
kracht, dat er deze molens door in beweging worden gebracht.
Argout (ANT. MAUR. APOLLINAIRE, graaf v.)
vertrouwde staatsdienaar en minister v. kon.
Lodewijk Filips v. Frankrijk, werd 27 Aug.
1783 to Latour du Pru, in 't dep. Isere, geb.
Onder Napoleon bekleedde hij reeds gewichtige administratieve betrekkingen; onder d.
Bourbons was hij prefect v. verschill. departementen en pair v. Frankrijk, v. welke
waardigheid hij gebruik maakte, om d. Protestanten tegen vervolging en verdrukking
te beschermen en d. volksrechten to verdedigen. Als minister belastte hij zich na 1830
met verschill. portefeuilles, maar voorn. v.
financi6n. Als bestuurder der Bank v. Frankrijk heeft hij deze instelling veel verbeterd
en a. d. Staat in. moeilijke oogenblikken, ook
onder d. republiek en Napoleon III, belangrijke financieele diensten bewezen. Hij overl.
15 Jan. 1858.
Arguelles (AITGUSTIN), een Spaansch staatsman, geb. 28 Aug. 1776 to Ribadesella in Astulle, was sedert 1812 een der leiders, vaak
't erkende hoofd der vrijzinnige partij in zijn
vaderland. Hij heeft daarvoor veel geleden,
maar zelfs zun tegenstanders moesten zijn
onberispelijk leven loven, en tot kort voor
zijn dood (23 Mrt 1844) ijverde hij in d. Cortes
met jeugdige geestdrift voor zijn partij. In d.
veroveringsoorlog v. Napoleon was hij ijverig
patriot, lid v. d. Cortes to Cadix en d. steller
der Memorie v. Toelichting bij d. dear ontworpen constitutie. Voor dit optreden werd
hij door Ferdinand VII na diens terugkeer,
buiten proces met een eigenhandig schrijven,
tot tien jaar tuchthuisstraf gedoemd en zoo
schandeljjk .gekweld, 't ergste door d. kapit.goner. Clupigny in 't ongezonde Aleudia op
Majorca, dat sommigen zijner lotgenooten
stierven on anderen krankzinnig warden. Bij
d. omwenteling. v. 1820 werd hij in vrijheid
gesteld en minister v. Binnenl. zaken. Toen
d. •Koning na d. intocht der Franschen d.
grondwet introk, week .A.RGUELLES near Engeland. Eerst then hij door d. regentes Maria.
Christina in 1832 teruggeroepen was, ontwikkelde hij zijn voile kracht ale hoofd der
oppositie. Bij 't aftreden der Regentes deed
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d. vrijzinnige partij al 't mogelijke om hem
tot regent to verheffen. Espartero verwierf
echter d. meeste stemmen. HU werd toen
tot voogd der jeugdige koningin Isabella en
tot voorzitter v. 't Congres gekozen en bleef
dit tot kort voor zijn overlijden.
Argument (argumentum) beteekent 't
hoofdpunt v. een bewijs, waaraan dit zijn
bewijzende kracht ontleent. Niet zelden wordt
dit woord ook gebruikt, om d. geheele redeneering, die tot bewijs v. eenige stelling client,
met insluiting v. 't hoofdpunt aan to duiden.
Hoe d. argumenten behooren to zijn, als zij
kracht v. bewijs zullen hebben, wordt in 't
deel der logica geleerd, dat over d. syllogismen, d. analogie en d. nductie
i
handelt. Men
is gewoon d. argumenten to onderscheiden
naar gelang v. 't bijzonder doel, dat men er
made heeft. Argumentum ad hominem is zulk
een, waarbij men ten bewijze v. een stelling,
andere stellingen gebruikt, die a. hem, wien
men iets wil bewijzen, geheel -bekend zijn, en
v. wier waarheid 'hij op voor hem toereikende
gronden reeds overtuigd is. Zij hebben dus
slechts subjectieve waarde. Hooger staat 't
argumentum ad veritatem, waarbij d. bewijzende stoning een algemeen daarvoor to erkennen, dus objectieve waarheid is; bij welke
dus 't subjectief gevoelen v. dozen of genen niet
in aanmerking komt. Niet zelden zijn zulke
argumenten zeer afgetrokken stellingen, zoodat d. bewijzen, waartoe men ze gebruikt,
boven 't bereik liggen v. hem, die zich niet
in 't afgetrokken denken heeft geoefend. Een
argumentum e consensu gentium is een als kern
v. eenig bewijs aangenomen stelling, die door
alle volken on to alien tijde als waarheid
is erkend, onverschillig of da,arover al of niet,
op zich zelf algemeene on altijd geldende gronden kunnen gegeven worden. In d. godgeleerdheid verstaat men onder argumentum e
vaticiniis et miraculis een bewijs voor d. waarheid des Christendoms, ontleend a. d. voorspellingen v. d. profeten en a. d. wonderen
v. Jezus on zijn Apostelen. Een argumentum
a tuto is zulk een, waarin men, 14 gebrek v.
eenig toereikend bewijs voor eenige stelling,
hare aanneming aanbeveelt, op grond dat 't
als 't niet baat, ook niet schaadt. Men spreekt
ook spottenderwijs v. argumentum a baculo,
bij 'twelk opgewekte vrees voor een gedreigd
kwaad d. drijfveer is tot 't aannemen v. een
overigens niet aannemelijke stoning.
Argus was in d. fabelleer d. bewaker v.
IS, die door Juno in een koe veranderd was.
Mercurius doodde hem, en Juno versierde
met zijn oogen d. staart v. d. panw. HU had
er honderd; v. hier d. uitdrukking Argusoogen, voor een zeer scherp toezicht.
Argus-fazant (Argus giganteus) heet een
hoendersoort, d. eenige v. 't gesl. argus. Hij
onderscheidt inch door een blauwen, onbevederden kop en hats, roodbruine vederen met
oogen als die der pauw, lenge slagpennen,
twee zeer lange staartpennen en 't geniis v.
sporen. Hij bewoont d. bosschen v. Sumatra
en Malakka.
Argwaan is een woord, dat in gin afleiding zeer juist uitdrukt, wat 't beteekent:
een waan eon ongegronde mooning, van 't
erge, van ;t kwaad. 't Fr. soupcon tnefiance, 't
Hd. Misztrauen, Verdacht en 't Eitg. suspicion
drukt meer d. beteekenis v. venneeden, achterdocht, kwaaddenkendheid uit, wear d. al of
niet gegrondheid v. d. twlifel a. 't bestaan v.
kwade bedoeling niet in ligt opgesloten. Een
woord als argtaaan, dat ongegronden twijfel
a. anderer goede trouw to kennen geoft, missen
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onze buren. Argwaan komt voort uit zwaarmoedigheid, teleurstelling, sinartelyke ervaringen, maar niet altijd uit een boos gemoed,
hart argwaan duldt,
zoodat d. oude spreuk:
voedt kwaad in 't hart of 't spreekwoord:
.„Zoo d. waard is vertrouwt hij d. gasten"
niet onvoorwaardelijk moet worden toegepast.
Argyle (Argyll en Inverari) is 't Westelykste graafschap v. Schotland, waartoe ook
vele der Hebridische of Westersche eilanden
(zooals Mull en Staffa) behooren. Behalve
deze eilanden bevat het op 103'/2 vk. geogr.
mijl 76 000 bew. d. Grond is zeer bergachtig
en rijk a. lood, koper, steenkool en allerlei
gesteente; sommige toppen, als d. Biddenmore, verheffen zich tot 1300 M. d. Kust is
door vischrijke baaien diep ingesneden; een
dezer baaien, d. Loch Fyne, vormt met d.
mond der Clyde 't schiereil. Cantyr, dat door
een kanaal v. 15 KM. lang en met 15 schutsluizen wordt doorsneden. 't Klimaat is zacht
en vochtig ; er wordt haver, rogge en aardappelen verbouwd en veel schapenfokkerij
gedreven, maar d. bevolking is arm, achterlijk en afhankelijk v. d. groote grondbezitters. d. Hoofdst. Inverary telt nog geen
1000 inw.
Argyle (ARCHIBALD, markies v.), in 1598
geb., een vurig Presbyter en vriend v. Cromwell, streed in 1645 met 3000 man tegen d.
Cavaliers (Koningsgezinden) maar werd toen
door MONTROSE verslagen. d. Vereeniging v.
Engeland en Schotland, die Cromwell beoogde,
stiet hem tegen d. borst, hij week in 't gebergte v. zijn vaderland, kwam in 1661, door
valsche beloften misleid, naar London, werd
gevangen, en als medeplichtig a. d. dood v.
Karel I, op 27 Mei 1661 onthoofd.
Argyle (ARCHIBALD), LORD LORNE, Z0011 V. d.
vorige, diende Karel II trouw, maar waakte met
liver en standvastigheid voor d. vrijheid en d.
rechten v. d. presbyteriaansche kerk. Hij stond
alzoo lijnrecht tegenover 's Konings broeder,
d. R.-Kath. hertog v. York, die bewerkte, dat
hij gevangen genomen en ter dood veroordeeld
werd. Argyle ontkwam echter naar Friesland,
en then in 1685 d. hertog v. York als Jacobus II
(1. troon beklom, waagde hij met d. hertog v.
Monmouth een vemetele poging om met drie
schepen in Schotland te landen, en a. 't hoofd
v. 't Covenant d. troepen v. Jacobus II te verjagen. d. Onderneming mislukte volkomen.
In 't gevecht bij Renfrew door zijn volgelingen verlaten, viel hij d. koninklijke troepen
in handen, en werd hij op 30 Juni 1685 te
Edinburg onthoofd.
Argyle (JoHN), zoon v. d. vorige, hielp
prins Willem III bij 't verjagen v. Jacobus II,
bracht dezen in naam zyner landgenooten, d.
Schotsche kroon, herkreeg zijne bezittingen
en werd tot hertog verheven. Hij streed met
roem onder Marlborough, en overl. 3 Sept.
1743. Hij was een man v. grooten aanleg en
bekwa,amheid, maar niet standvastig v. karakter.
Argyle (GEORGE JOHN DOUGLAS CAMPBELL,
achtste hertog v.), geb. 1823, vervulde in 't
midden der 19e eeuw d. belangrykste staatsbetrekkingen in 't Britsche rijk. Meermalen
was hij een invloedrijk lid v. vryzinnige
ministerien, 't laatst in 't ministerie Gladstone v. Apr. 1880. Sedert 1852 bekleedde hij
met kleine tusschenpoozen 't ambt v. grootzegelbewaarder en v. 1868 t. 1874 was htj
staats-secretaris v. Indic. Ook als staatk.
schryver oefende • hij grooten invloed op d.
openbare meening, o. a. door The reign of
Law" (5e dr. 1870); „White and Black" (1870)
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en„The eastern quaestion, from the treaty
of Paris 1866 to the treaty of Berlin 1878”.
Argyle (JOHN GEO. EDW. HENRI DOUGLAS,
SUTHERLAND CAMPBELL), MARKIES V. LORNE, zoon
v. d. vorige, geb. 6 Aug. 1845, huwde in 1871
met prinses LOUISE, vierde dochter v. koningin
VICTORIA, en werd i n 1878 gouverneur-generaal
v. Britsch Canada. In een beschrijving eener
reis door Amerika en in eenige dichterlijke
proeven heeft hij zich ook op letterk. gebied
onderscheiden.
Argynnis, Zie Parelmoervlinder.
Argyreia, heet een plantengesl. uit d. fam.
der convolvulaceen, die voor 't meerendeel.slingerplanten en ranke heesters uit Z.- en 0.-Azie
omvat, in haar vaderland voor geneeskrachtig geldt en bij ons in d. warme kas om
d. schoone bloemen gekweekt wordt, zooals
A. speciosa met roode bloemen, A. obtusifolia,
A. cuveata,, een slingerplant met purperen
bloemen A. arborea, waarvan d. bladeren uitwendig tegen ontsteking worden gebruikt, en
A. acuta met witte bloemtrossen.
Argyriasis, een uit 't Grieksch afgeleid
woord, dat zilverziekte te kennen geeft, is d.
naam v. een huidziekte, waardoor zich blauwgripe, in 't licht steeds donkerder wordende,
vlekken vormen, en die ontstaan door nitscheiding v. zilverzouten, die bij kleine hoeveelheden in 't lichaam zijn gekomen. Deze
vlekken kunnen door wasschingen niet verwijderd worden.
Argyrodiet is een gesteente, voor 't eerst
in 1885 opgedolven bij Freiberg, en merkwaardig, omdat d. scheik. WINKLER daarin in 1886
een tot dus ver onbekend element, germanium,
ontdekte, waarbij bleek, dat 't argyrodiet 6,9
pct germanium, 74,7 pct zilver, 17,1 pct zwavel,
0,7 pct ijzer en 0,3 pct zink benevens sporen
v. kwik bevat. 't S. gew. is 6,1.
Argyropoulus (Jon.), geb. in 1416, een
geleerde, die veel tot d. honeying der Grieksche wetenschap heeft bijgedragen, week bij
d. aanvallen der Turken op Konstantinopel
naar Italic. Hij onderwees to Padua d. leer
v. Aristoteles, en werd in 1456 door Cosmo
de Medicis tot hoogl. in d. wijsbegeerte to
Florence beroepen. Hij overl. to Rome in
1486. Hij vertaalde ondersch. werken v. Aristoteles in 't Latijn en voegde daar aanteekeningen bij.
Argyropoulus (pEniciazs), Feb. te Konstantinopel, 17 Sept. 1809, werd in 1837 hoogl.
in d. rechtswetenschap to Athena. Hij ijverde
voor een constitutioneelen regeeringsvorm,
gaf daartoe 't tydschrift41. Hervorming" uit,
behoorde tot d. opposite in d. volksvertegenwoordiging, en was in 1854 minister v.
Buitenl. zaken en in 1855 v. Financien. Hij
overl. 22 Dec. 1860. Van hem is 't belangrijk
geschrift „'t Grieksche staatsbestuur" (2e dr.
1859).
Aria is een eenstemmig lied, bestemd om
onder begeleiding v. instrumentale muziek
gezongen to worden. d. Tekst moet lyrisch,
d. muziek on d. voordracht gevoelvol, innig
en welluidend wezen. Veelal is d. aria een
deel v. een cantata, oratorium of opera. In 't
begin der 17e eeuw schreef SCARLATTI d. eerste
aria's in een worm, die tot 't eind der 18e eeuw
d. heerschende bleef. In d. nieuweren tijd
schreef Ghia, Handel en Bach, maar vooral
Haydn on Mozart, schoone aria's in vrijere
vormen, waaronder d. concert-aria's, cantabiles en bravour-aria's geteld moeten worden.
In d, laatste schittert d. zangstem in al haar
kracht en meesterschap.
Aria cattiva
kwaadaardige lucht, is

ARI.

302

d. imam, waarmede in Italia d. schadelijke
uitdampingen der moerassen langs d. kust
bezuiden Rome betiteld worden.
Ariadne. d. Atheners moesten aan Minos,
wegens 't dooden v. zijn zoon Androgeos,
jaarlijks zeven jongelingen en zeven meisjes
naar Creta zenden, waar zij in 't Labyrinth
(een doolhof) a. d. Minotaurus (een gedrocht,
half mensch, half stier) ter prooi gegeven
werden. Theseus, zoon v. d. Atheenschen koning Aegeus, begaf zich vrijwillig onder 't
getal der jongelingen, die als offers naar . d.
Minotaurus werden ingescheept, in 't vertrouwen, dat hij dit monster zou verslaan en
Athene verlossen v. d. schandelijke schatting.
Met zijn vader had hij afgesproken, dat hij,
als 't hem gelukte, op d. terugreis 't zwarte
zeil, dat 't schip ten teeken v. rouw voerde,
door een wit vervangen zou. 't Orakel had
hem voorspeld, dat hij gelukkig zou zijn, als
hij d. liefde tot leidsvrouw koos. Toen nu d.
slachtoffers, en onder dezen ook Theseus, a.
koning Minos werden voorgesteld, maakte
hij op Ariadne, d. dochter v. dezen worst, een
diepen indruk. Zij gaf hem een kluwen garen,
dat hij bij 't ingaan v. 't Labyrinth moest
a fwinden, om als hij 't monster verslagen
had, langs d. draad d. uitweg to kunnen vinden. Alles gelukte, en Ariadne vluchtte met
Theseus naar Naxos ; doch hier verliet hij
haar op bevel -v. d. goden, omdat Bacchus
zelf haar beminde, die haar huwde en d.
kroon v. haar hoofd a. d. hemel wierp, waar
die als een sterrebeeld schittert. Theseus had
vergeten 't witte zeil to hijschen, on vader
Aegeus, die 't zwarte zeil terug zag keeren,
meende dat zijn zoon omgekomen was, en
verdronk zich in d. zee, die sedert naar hem
genoemd is. d. Kunstenaars hebben doze stof
dikwijls bearbeid. Men heeft onder d. Herculaneesche schilderwerken een Ariadne gevonden, en Lippert heeft ons versch. voorstellingen dozer geschiedenis op gesneden steenen
geleverd. d. Ariadne v. DANNECKER to Frankfort is wereldberoemd.
Arianen zijn d. aanhangers v. d. presbyter ARIUS v. Alexandri6, die sedert 318 d.
meening volhield, dat Jezus als d. Zoon niet
to stellen was met d. 'vader, en slechts
g'teltjk
eerste, volkomenste doch ook zelf scheppend schepsel was. Volgens hem had er een
tijd bestaan, waarin d. Zoon nog niet was,
die later door d. Mader uit nets geschapen
word. d. Berk veroordeelde daze stellingen
op d. Synods v. Alexandri6 in 320, on op d.
Kerkvergadering v. Nicaea in 325. ARrus, afgezet en verbannen, kreeg talrijke en vermogende aanhangers, bracht d. geheele kerk in
tweespalt en won d. gunst v. Konstantijn d.
Groot°, waardoor hij Athanasius, bisschop v.
Alexandrig, 't hoofd kon bieden. Toen men
echter te. AlexandriS volstandig weigerde hem
wader tot d. kerkelijke gemeenschap toe to
laten, ging hij in 336 naar Konstantinopel,
waar zijn aanhangers hem in zegepraal naar
d. kerk brachten. Hij stierf echter, eer hij die
binnentrad. Zijne ketterij bleef voortduren; d.
Westersche kerk Meld zich a. 't Symbolism
Nicaeanum; d. Oostersche was meer Ariaansch;
eon poging ter verzoening, door keizer Constans beproefd, was vruchteloos, on na zijn
dood en d. overwinning, door Constantius op
Magnentius behaald (353), scheen 't Ariaansch
gevoelen d. overhand to zillion behouden. Doch
eerlang verdeelden zich d. Arianen in twee
part' en: die der Oud-Arianen, ook A.nomoegrs
of Heterosianen genoemd en. die der SemiArianen of Hornoiosianen, en dit ward d. oor-
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zaak voor 't to niet gaan v. beiden. Onder
keizer Theodosius d. Groote (379 t. 395) bekrachtigde d. Synod° to Konstantinopel d.
uitspraak v. d. Nicaesche kerkvergadering. 't
Arianism° verdween nu vrij spoedig in 't
Romeinsche rijk, doch hield zich nog langen
tijd onder d. Germaansche stammen staande.
d. West-Gothen on d. Longobarden hebben 't
aangekleefd. Sedert heeft men wel in d. geloofsstellingen v. versch. Christelijke gezindheden Arianerij willen opmerken, doch is er
nergens een geregeld stelsel v. Arianisme
meer gevolgd.
Ariano is een Ital. stad met 15 000 inw.
in d. prow. Avellino in d. Apennijnen a. d.
spoorw. v. Napels naar Foggia. Er wordt veel
aardewerk vervaardigd.
Arias (BErmo), gezegd MONTANUS, in 1527
to Trexenal de la Sierra in Andalusi6 gob.,
studeerde to Sevilla on Alcala in d. godgeleerdheid, verstond tien talon, doorreisde een
groot deal v. Europa on woonde, in 't gevolg
v. d. bisschop v. Segovia, 't concilie to Trento
bij. Hij was voornemens to Aracena in eenzaamheid to blijven wonen, toen Flips II hem
in 1568 naar Antwerpen zond, om d. uitgaaf
v. d. veeltaligen Bijbel v. Plantijn to besturen, die vier jaar later uitkwam onder d. titel:
„Biblia Sacra Hebraice, Chaldaic°, Graece et
Latine, Philippe II, Regis Catholic. pietate et
studio ad SS. Eccl. usum" (Chr. Plantinus
exc. 8 vol.). Ofschoon 't work algemeen bijval
inoogstte, beschuldigden d. Jezuieten Arias
Montanus v. ketterij, zoodat hij to zijner rechtvaardiging meermalen naar Rome reizen
moest. Filips beloonde hem met een jaarwedde v. 2000 dukaten en d. kommanderij der
Orde v. s. Jago. Arias verkoos een stille afzondering to Sevilla boven een bisdom, dab
hem aangeboden word. Hij stierf in 1598. Men
zegt, dat hij in zijn zeventigjarig leven nooit
wijn gedronken of vleesch gegeten heeft.
Arici (CAESARE), Ital. dichter, ward 2 Juli
1782 to Brescia gob. Hij word in zijn geboortestad in 1810 hoogl. in d. letterk. en geschied.
en in 1824 in 't Latijn en overl. 2 Juli 1836.
Zijn room word gevestigd door een leerdicht
„La coltivazione degli Zijn gedichten
zijn in zes deelen verzameld on munten uit
door frischheid, welluidendheid on onberispelijken versbouw. Een heldendicht: „Gerusalemme distrutta" is onvoltooid gebleven. In
1822 gaf hij ook een vertaling v. Vergilius
in 3 din, en na zijn dood zijn nog „Prose e
Poesie inedite" uitgegeven.
Aria, een in 't 0. T. meermalen voorkomende naam bet. Leeuw Gods. Nieuwere
dichters geven dezen naam a. een luchtgeest
of a. een beschermengel der onschuld.
Aria's (in 't Sanskr. arja = edel) heeten
zoowel d. stammen, die nit d.Pendsjaub bronnengebied v. d. Indus) Indio overheerschend
binnentogen en d. oorsprong v. d. aanzienlijkste Indische kasten werden, als in d. Zendavesta, d. voorouders der Perzen. Arische
volken on talon zijn dus alle Indo-Germanen,
alle v. dien stam ontsproten volken en talon.
Aries is 't eerste teeken v. d. dierenriem,
't teeken v. d. Ram. In dat teeken snijdt d.
zonsweg of ecliptic,a d. evenaar.
Arimathea (JOZEF V.) Wag lid v. d. Joodschen hoogen mad, maar in 't geheim een
vriend v. Jezus. Na d. kruisiging bereidde hij
Jezus een rustplaats in zijn familiegraf.
Arimathea is dezelfde plaats als Rama in
Ephraim, waar Samuel gob. ward.
Anion, een beroemd dichter on luitspeler
v. Methymna op Lesbos, wordt gehouden
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voor d. uitvinder der dithyramben. Hij vertoefde lang a. 't hof v. Periander, tiran v.
Corinthe, en deed een reis naar Sicilia. Hier
behaalde hij in een muziek-wedstrUd d. prijs
en hij keerde op een Corinthisch schip terug;
d. schepelingen spanden samen, wijl hij veel
kostbaarheden bij zich had, om hem te vermoorden. Apollo waarschuwde hem bij nacht,
waarop Anion d. volgenden dag op 't dek zoo
roerend zong en speelde, dat zich een aantal
dolfijnen om 't schip verzamelde. Toen d.
matrozen hierdoor niet tot medelijden bewogen werden, sprong hij in zee, kwam op d.
rug v. een dolfijn naar d. kaap v. Thenara
en vandaar behouden te Corinthe. Anion wordt
dikwijls, op een dolfijn zittende, als een zinnebeeld der muziek, w elke op d. ruwste schepsels invloed heeft, voorgesteld. Men vermoedt,
dat hij omstr. 600 jaar voor onze tijdrekening
leefde.
Ariosto (LoDovico), op 8 Sept. 1474 te Reggio geb., ging v. d. beoefening der rechtsgeleerdheid, waartoe zijn vader hem bestemde,
tot die der dichtkunst over. Hij genoot 't onderwijs v. Gregorius v. Spoletro en werd door
zijn lyrische gedichten, in d. Italiaansche en
Latijnsche taal, bekenci bij kardinaal Hippolitus d'Este en door dezen bij Alphonsus, hertog v. Ferrara. d. Kardinaal nam hem a. zijn
hof en op een reis naar Hongarije mede.
Daarop kwam hij a. 't hof v. hertog Alphonsus, die hem echter karig onderhield. Ariosto's
meest beroemde dichtstuk is d. „Orlando
furioso", een romantisch heldendic'ht, met
onuitputtelijke weelde v. verbeelding in
vloeiende verzen gegoten. (d. Eerste druk verscheen in 1516; d. prachtigste drukken zijn
die v. Bodoni te Parma en v. Mussi te Milaan ;
't geheel aantal drukken klimt boven d. 500,
waaronder bijna 50 vertalingen). Ook zijn nagelaten Satiren en ElegiOn zijn zeer schoon.
Er zijn mogelijk weinig dichters, die zoo tegenstrijdig ztjn beoordeeld als Ariosto, die door
sommigen vergood en naast of wel boven
Homeros geplaatst, en door anderen geminacht wordt. In zijn vaderland wordt hij voor
d. eerste aller dichters gehouden, en met d.
naam v. d. goddelijke bestempeld. Hij stierf
in 1533 te Ferrara. In 1846 is nog een werk
op zijnen naam verschenen met d. titel door
naldo ardito", waarvan 't handschrift door
Giampiere te Argenta niet ver v. Ferrara gevonden zou zijn.Wij1 dit gedicht evenwel ver
beneden „Orlando furioso' staat, twijfelt men
a. d. echtheid.
Ariovistus, legerhoofd der Markomannen,
die d. krijgskunst te Rome bad geleerd, viel
met 16 000 man in 't jaar 72 v. C. in Gallie
en verdeelde na een overwinning bij Magetobria d. landerijen der Aedifers onder zijne
volgelingen. Nu stroomden uit Germania gansche scharen Sueven a. Ariovistus toe, om
onder zUn aanvoering buit te behalen, maar
Jul. Caesar stuitte in 't jaar 58 v. C. d. stroom
bij Vesontium (Besancon). Na een mondgesprek,
waarin Caesar Ariovistus to vergeefs zocht
to bewegen vreedzaam achter d. Rijn terug
to trekken, volbracht Caesar een behendige
omtrekking, zoodat hij d. Germanen v. twee
kanten kon aantasten, en bracht ze na een
lange ontzettende worsteling een volkomen
nederlaag toe; 80 000 Germanen bleven op 't
slagveld; duizenden werden gevangen; Ariovistus verloor zijn gansche gezin en vluchtte
in een vaartuig d. SaOne op. Ztjn verder lot
is onbekend. Een volksoverlevering zegt, dat
hij zich op d. AltkOnig, een hoogen top v. 't
Taunus-geb., heeft verschanst.
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Arisj, door d. kruisvaarders Laris genoem

is een Egyptische grensvesting met 2500 inw.,
a. d. zijde v. Palestina. Hier stierf in 1118
Boudewjjn 1, kon. v. Jeruzalem; in 1799 veroverde KLEBER, aan wien Napoleon d. Egyptische expeditie bij zijn vertrek had toevertrouwd, d. vesting, maar verloor ze weder
a. d. verbonden Engelschen en Turken; hij
sloot op 24 Jan. 1800 bier een overeenkomst
met d. Turken, tot onbelemmerden aftocht
v. 't Fransche leger.
Arista (mARIANo), in 1803 te Monterey geb.,
onderscheidde zich in d. oorlog v. Mexico
tegen d. Vereen. Staten, werd in 1848 minister
v. oorlog en was v. 1851 t. 1853 president der
Mexikaansche ropubliek. Hij streefde naar
volksontwikkeling, naar bloei v. landbouw en.
fabrieken. Hij overl. op zee nabij Southampton in Aug. 1855.
Aristaenetus, landvoogd v. BithyniO, was
een uitstekend redenaar, to Nicaea geb. Hij
kwam om 't leven door d. geweldige aardbeving v. 538 na Chr, Op zijn naam ga at een
handschrift, dat in twee boeken vijftig brieven met avontuurlijke verhalen bevat, en in
d. Keizerlijke bibliotheek to Weenen bewaard
wordt, maar 't is hoogst waarschijnitjk onecht
en door een sophist der 5e of 6e eeuw geschreven. 't Is ten onzent uitgegeven door
d'Orville in 1737 to Amsterdam, on door F. L.
Abresch in 1749 to Zwolle.
Aristagoras, neef en schoonzoon v. Histiaeus, beheerscher v. Milete, was door d.
Perzischen koning Darius tot stadhouder over
Milete aangesteld, toen hij Histiaeus, in schijn
om hem eor to bewijzen, maar inderdaad omdat
hij hem wantrouwde, made naar zijn hof nam.
Histiaeus, hopend, dat hij bij 't uitbreken v.
onlusten naar zijn land teruggezonden zou
worden, schreef een ophitsing tot opstand
tegen d. Perzen op d. kruin v. een kaalgeschoren slaaf, wachtte tot diens haar weder
was aangegroeid, en zond hem naar zijn
schoonzoon, met geen andere boodschap dan
't verzoek hem 't hoofd to scheren. Aristagoras voldeed a. d. oproep; a. 't hoofd der Ionische volkplantingen, geholpen door Athene
en Erethria, verdreef hij d. Perzen, en Sardes
werd verbrand. Maar bij Ephese bezweken
in 499 v. C. d. Ioniers voor d. overmacht. Histiaeus werd gekruisigd on Aristagoras sneuvelde in 497. Deze opstand der Ionische volkplantingen werd d. oorzaak v. d. grooten
oorlog tuss. d. Perzen en Grieken.
Aristarchos, v. Samothracie, was een beroemd Grieksch spraakkenner, die d. gedichten v. Homeros, in boeken verdeeld, uitgaf en
met scherpzinnigheid beoordeelde. Van hier,
dat een gestreng kunstrechter wel eens een
aristarch genoemd wordt. Hij werd 160 j. v.
Chr. geb., leefde to Alexandrig, waar hij opvoeder der kinderen v. Ptolomaeus Philometer was, en stierf op 't eiland Cyprus, in d.
ouderdom v. 72 jaar.
Aristarchos v. Samos heeft zjjn roem
vooral to danken a. 't geschrift, waarin hij
d. leerstelling v. Pythagoras, aangaande d.
beweging der aarde, trachtte to doen herleven, en a. een meetkundige handelwijze ter
bepaling v. d. afstand der aarde tot d. zon en
d. maan. Volgens Vitruvius, heeft hij ook een
zonnewijzer uitgedacht, SCAPHEE genoemd,
bestaande uit een bolvormig segment, waarop.
een Stijl. Hij stierf op 't laatst der derde eeuw
v. Chr.
Aristea Caro., heet een plantengesl. uit d..
fam. der Irideen, waarvan d. volgende soorten
als sierplanten 's zomers in d. open lucht en,
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's winters in d. gematigde kas gekweekt

worden: A. cyanea, met hemelsblauwe bloemen; A. major (Gladiolus capitates L.); A.
metateuca, met prachtige bloemen, v. under
wit, v. boven blauw; A. spinals, met witte
bloemen. die 's nachts in eon _draaien, en
A. pusilla met blauwe bloemen.
Aristithsis of A..risteos, geb. in Proconnesos, bereisde • negen eeuwen v. Chr. d. landen benoorden Gnekenland, en vervaardigde
een heldendicht in drie boeken: .„d. Arimaspeen", waarin wonderbaarlijke berichten voorkomen, -waaraan Herodotos een en ander
ontleende, eh waarvan enkele fragmenten tot
ons gekomen zijn. Volgens een volksoverlevering zou deze dichter in 't midden der
zesde eeuw v. Chr. weder to voorschijn gekomen zijn to Megapontus in Groot-Griekenland (Z.-Italie). Dit praatje berust mogelijk
op een naamsverwarring, maar is aangewakkerd door d. Pythagoreers, om hun leer der
zielsverhuizing to staven.
Aristides, zoon v. Lysimachos een der
edelste en wipte staatsmannen v. Athene, was
.om zijn deugd zoo geeerd, dat hij d. bijnaam
verwierf. Hij was een der
-v. d. rechtvaardige
tien veldheeren tegen d. Perzen, maar stond
in d.. slag bij Marathon (490 v. Chr.), 't opperbevel of a. Miltiades. Hij steunde, tegen Themistocles, die d. volksregeering voorstond, d. aristocrat() of regeering der aanzienlijken, stond
als zoovele groote mannen d. nijd ten doel,
en werd door 't vereischt aantal stemmen v.
Ostracismus) voor tien
't scherveragereeht
jaar uit .Athene gebannen. Een Boer, die onwetend a. Aristides self verzocht, dozen naam
op zijn scherf to zetten7 gaf als reden v. zijn
vonnis op : „Ik ken Aristides niet, maar sun
bijnaam staat mij tegen." werd na drie jaar
teruggeroepen, en tot bevelvoerend veidheer
benoemd, in welke waardigheid hij door d.
overwinning bij Plataea vereeuwigd is. Hij verachtte d. rijkdom en beschouwde lien als een
thinderpaal, om zich geheel op 't bestuur der
ataatszaken toe to leggen; hij stierf in hoopla
ouderdom zoo arm, dat v. staatswege een bruidsschat voor sun dochter betaald 'word. Athene
had a. 't beleid v. Aristides d. - hegemonie (d. opperleiding der Grieksche taken) to danken. Hij
Tied na 't verdrijven der Perzen (479) tot voort'setting v. d. strjjd in Klein-Azie, waartoe alle
staten geld neon zouden brengen, dat in
d. algem. schatkist op 't ail. Delos bewaard
-en door Aristides beheerd word, on tot samenstellen eener vloot, waartoe d. overige
.staten geld stortten, maar Athene d. manschap en d. schepen leverde.
Aristides, een schilder uit Thebe, leefde
-omstr. 400 v. Chr., en was een tijdgenoot v.
Apelles, doch a. zjn werk ontbrak 't aangename en sierlijke v. dozen. Toch was hij
•eett Meester in d. kunst, zelfs d. eerste der
, Grieksthe schilders, die d. aandoeningen der
ziel, 't gevoel on d. hartstocht wist nit to
drukk
en, zoodat d. Ouden v. hem zeiden, dat
hij der Biel 't leven geschonken had. Hij be- woes sulks in d. voorstelling eener „kranke" on
'door een schildertj „een moeder voorstellende,
die, bij d. bestorming eener stall gewond, Stervende haar kind v. hate beret afiv'eert, opdat
t niet in plaatei v. melk blood in ion kiln:en:"
Dit sChilderstuk word door Alexander d.Groote
naar Pella gevoOrd. Voor Munson v. Elatea
schilderde Aristides een slag tuss: d. Grieken
en d. Perzen, waarop honderd flguren veerkwamen ; voor elks bedong h4J tien
miner, d. L to zameh o-ngeveek f 25 000. KO:nil:1g Attains koeht zijn „ftcehnir voor hon-
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derd talenten welke schilderij volgens Plinius
d. eerste buitenlandsche was, die to Rome
tentoongesteld werd. Hij schilderde ook jagers
met wild. Stervende was hij nog a. 't schilderen eener his, die niet voleind werd. Aristides begon in 't koloriet reeds eenige liefeltjkheid to brengen; ten onrechte noemt men
hem echter d. uitvinder v. 't in was schilderen.
A.ristides schreef in d. aanvang der 2e
eeuw een Apologie voor 't Christendom, die
hij keizer Hadrianus to Athene overhandigde.
Zij is verloren gegaan en wij kennen ze slechts
uit aanhalingen bij d. kerkvaders, (Euseb. IV, 3.
Hieronym. d. vir. ill. 19, 20). Zij schijnt nog in d.
9e eeuw in Frankrjjk bestaan to hebben on men
gelooft, dat d. aartsbisschop Ado to Weenen
(Martyrolog. 5 Nov.) die gezien heeft; ja, dat zij
nog in d. 17e eeuw, in 't klooster Medelli bij
Athene, in ms. bewaard werd. Verg. De la Guillechere, nAthenes anc. et nouv." (Paris, 1676).
Aristides (PUBLITTS AELIII8), gob. 117 na
Chr., in Mysie, een beroemd redenaa,r, bereisde
Italie en 't Oostelijk deal v. 't Rom. rijk, en
vestigde zich to Smyrna. Toen deze stall door
d. vreeselijke aardbeving v. 178 verwoest word,
schetste hij doze ramp zoo treffend voor keizer
Marcus Aurelius, dat deze afddende hulp verleende tot herbouw der stad, waarom d. burgers Aristides d. tweeden stichter v. Smyrna
noemden. Hij overl. er waarschijnlijk in 't jaar
189. Van hem zijn 55 redevoeringen bewaard
gebleven, waaronder een zestal, die hij „Heilige redevoeringen" noemt. Zijn keurige stiji
en krachtige bewijstrant worden geroemd.
Deze redevoeringen zijn uitgegeven door W.
Dindorf (3 dln, Leipz. 1829).
Aristides v. Milete was d. vervaardiger
der „Milesische verhalen", een reeks v. kleine
romans, die verloren is gegaan, gelijk ook d.
Lat. vertaling, die L. CORN. 5ISENNA er van
vervaardigd had. Deze Aristides leefde een
a twee eeuwen v. Chr.
Aristippos was een beroemd Grieksch
wijsgeer, d. stichter eener wijsgeerige secte,
die naar Cyrene, ,d. geboorteplaats v. Aristippos, d. naam v. Cyreneische heat. Zijn wijsbegeerte, walker eigenlijke grondslag in genoegen on geluk bestond, was reeds bij d.
aanhangers v. Socrates in grout aanzien, en
is dit bij velen in 't vervolg gebleven. Wieland geeft v. hem, in zijn „Agathon" d. volgende schets : Een der nitmuntendste verstanden v. zijn ttjd zijnde, en tevens eenig
verntogen bezittende, had hij gelegonheid, om
een mate v. kennis to verwerven, die hem
tot een scherpen en juisten besiordeelaar v.
alle toestandan in 't menschelVk leven maakte.
Meester over zijn hartstochten, v4 v. zorgen,
bezat hij btjna altoos dezelfde opgernimdheid
v. geest. HU bracht zijn besten leeftijd to
Athene, in 't gezelschap v. Socrates en d.
grootste mannen dier beroeinde eeuw door.
Euripides on Aristophanes, Phidias en Polygnotos, ook Phrynd On Labs, hadden zijn verstand gevormd, eri 't zacht gevoel voor 't
schoorte in hem ontwikkeld. Niets evenaarde
zijn bevalligen omgang. Hij verstond d. kunst,
om zelfs d. grooten d. onaangenaainste waarheden, door een geestigen inval, .zonder dat
ztj 't euvel opnamen, to zeggen. Hij beminde
't genoegen, orndat hi een viiend v. 't schoone
WAS, en ow dezelfde reden ook d. deugd ; doch
't vermaak moest hem in d. mond loopen, en
d. cleugd moest v, horn geen to moelltilie plichten verderen. Zijn stelregel was: „fiat 't v.
ohs self afhangt, in die omstandigheden golukkig to zUp, behalve in d. gloeienden koperen os v. Phalaris; Want hoe men 't daarin
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zou kunnen wezen, kon hij zich niet voorstollen. Hij veronderstelde echter, dat ziel en
Iichaam beiden in een gezonden staat zijn
moesten."
Aristippos de jongere was d. zoon eener
dochter v. bovengenoemde. Hij was geheel d.
beginselen zijns grootvaders toegedaan. Ook
hij beschouwde 't genot als 't hoogste goed.
Maar hij maakte onderscheid tuss. genot en
rust; deze beschouwde hij als d. afwezigheid
v. smart. 't Genot was volgens hem : beweging, veroorzaakt door elkander opvolgende
aangename aandoeningen. Dat genot was hem
't doel des levens: 't hoogste goed.
Aristo, geb. omstr. 275 v. Chr. op Chios,
was een stoIcijnsch wijsgeer, in d. school v.
ZENO gevormd, maar die zich een eigen school
te Athene stichtte, die echter niet lang bestaan heeft. Hij heide tot 't scepticisme over,
thong aan op reine zeden, bewees, dat elke
handeling of goed of kwaad moest zijn en
stelde d. deugd als 't hoogste goed. d. Schriften,
die op zijn naam gaan, een verzameling v.
brieven a. CLEANTHES in vier boeken, zijn
vermoedelijk v. ARISTO V. Ceos.
Aristo was een beioemd rechtsgeleerde
onder d. regeering v. Trajanus, die meermalen
zkjn raad inriep en volgde, zooals o. a. blijkt
uit tit. Pand. „Si a parente quis manum." Zijn
inborst en deugden vindt men opgeteekend
bij Plinius, Epist 22, lib. L
Aristobulus was een Joodsch wijsgeer,
die omstr. 150 j. v. Chr., tijdens d. regeering
v. d. Egyptischen koning ?tolomaeus Philometer, volgens Eusebius en Clemens Alexandrinus, in Alexandrie" leefde. 't Schijnt, dat hij
a. d. vertaling des 0. T. in 't Grieksch door
d. zeventig heeft medegearbeid; en dat hij d.
verspreiding dezer vertaling vooral door 't
geven v. een allegorische verklaring des 0.
T. heeft helpen bevorderen. Van een door hem
geschreven werk: „Exegetikon" getiteld, zijn
door d. bovengenoemde kerkvaders slechts
eenige weinige, maar niettemin hoogst belangrijke, fragmenten bewaard. Uit deze blijkt, dat
hij. d. grondlegger v. d. half Perzische, half
Grieksche, deels aristotelische, deels platonische wijsbegeerte was, die naderhand door
Philo verder is ontwikkeld, en waarvan 't voorname doel was, om door een allegorische verklaring des Bijbels d. onderscheiden wijsgeerige stelsels met elkander te verzoenen, en a.
te toonen, dat deze in d. Bijbel reeds gezonden
werden. Volgens hem is d. wijsheid, evenals
bij Philo d. Logos, eeuwig als God : datgene
waardoor God d. wereld schiep en doet voortduren. God is hem onveranderlijk en onbegrijpelijk ; Hij staat daarom in geen, onmiddelljjke betrekking tot d. wereld, maar werkt
op haar door middellijke krachten. Doze zijn
hem d. wijsheid, d. liefde of genade, en d.
toorn. Om aan te toonen, dat alle wijsgeerige
kennis v. d. Joden afkomstig is, neemt hij
zijn toevlucht tot een menigte verdichte aanhalingen uit Grieksche wijsgeeren en dichters.
Zoo haalt hij een hymne v. Orpheus aan,
waarin deze dichter v. Abraham, v. d. tien
geboden, v. d. beide tafelen der wet zou gesproken hebben. Hoewel d. kerkvaders zich
tot aanprijzing v. 't Christendom bij d. Heidenen dikwerf op deze aanhalingen beroepen
hebben, is 't echter genoegzaam gebleken, dat
zij valsch zijn. Latere onderzoekingen hebben
zelfs voldingend bewezen, dat d. geheele allegorische commentaar op d. Pentateuch eerst
veel later is opgesteld. Men vergel. Valkenaar,
„Diatribe de Aristobulo Iudaeo"; GfrOrer, „das
U rchristenthum" (Stuttgard, 1835).
I.
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Aristobulus I, een der latere Maccabeesche vorsten, was d. zoon v. Joh. Hyrcanus,
die 101 v. Chr. overl. Ztjn wader had voor
hem d. hoogepriesterlijke waardigheid bestemd, maar hij liet drie zijner broeders in
d. kerker v. honger omkomen, en, door een
intrige zijner moeder misleid, ook zijn eenig
overgebleven broeder door zijn lijfwacht dooden. Hij zelf stied kort daarna en werd door
zijn zoon ALEX. JANNAEi opgevolgd.
Aristobulus II, een zoon v. Alex. JannaeI, liet zich in 't jaar 69 v. Chr. door een
deel v. 't leger tot koning uitroepen, maar
zijn broeder HYRCANIJS riep d. Arabischen
koning ARETAS te hulp, die met 50 000 Arabieren in Judaea verscheen. Aristobulus zocht
nu hulp bij d. Rom. veldheer Pompejus, die
wel Aretas terug dreef, maar als scheidsrechter tuss. d. beide broeders, in 't belang
der Rom. heerschappij Palestina, verbrokkelde
Aristobulus als gijzelaar gevangen hield; in
Jeruzalem een verschrikkelijk bloedbad aanrichtte (62 v. Chr.) en vier kinderen v. Aristobulus mede nam voor zijn triomftocht in
Rome. Aristobulus ontkwam wel, en stelde
zich a. 't hoofd der Joden wanhopig te weer,
ja, wist zelfs d. bijstand v. Julius Caesar to winnen; maar Q. Metellus Scipio, een aanhanger
v. Pompejus, doodde Aristobulus door vergif.
Aristocratie, een woord v. Griekschen
oorsprong, beteekent eigenlijk „heerschappij
der besten" maar wordt in tegenstelling met
eenhoofdige regeering (monarchie) en yolksregeering (democratie), gebruikt om aan to
duiden, dat d. regeering in handen v. een
klasse der burgers is. 't Wezen der aristocratie bestaat voorn. daarin, dat 't souverein
staatsgezag berust bij een college, dat niet
a. 't yolk, maar alleen a. zich zelf verantwoordelijk is. Kan men eenerzijds bewezen,
dat een aristocratische regeeringsvorm hechter en bestendiger is dan een democratische,
anderszips is niet te ontkennen, dat deze
hechtheld in verstijving ontaardt, dat vooruitgang en ontwikkeling wordt belemmerd,
en dat aristocratic gemakkelijk en op den
duur gewoonlijk ontaardt in oligarchic (familie-regeering) v. weinige aanzienlijke geslachten, die zich bij vacature uit elkanders laden
aanvullen. Aristocratie heeft vaak een historischen grondslag. Een veroverende stam v.
een hooger begaafd ras maakt gebruik v. zijn
kracht en verstand om alle macht aan zich
to trekken. Waar, zooals in 't Leenstelsel,
een scherpe afscheiding bestaat tuss. adel,
burgerij en lijfeigenen, ontwikkelt zich noodwendig eon adel- of geboorte-aristocratie. Waar
een bijzondere stand of kaste, zooals die der
krijgslieden of geestelijken, tot hoog aanzien
komt ontstaat een stand-aristocratie. 't Verderfelijkst in hare zedelijke en stoffelijke gevolgen is een geld-aristocratie, waar d. eenige
voorwaarde om tot macht to geraken 't bezit
v. grooten rijkdom is.
Aristodemos was in d. eersten Mossonischen oorlog (743 j. v. Chr.) beroemd door
zijn vaderlandsliefde. Hij sloeg d. handen a.
zijn leven, ten einde v. d. rampen zijns vaderlands geen getuige to zijn.
Aristogiton, Zie Harmodios.
Aristolochia (pijpbloemigen) heat een tot
d. nat. fam. der Aristolocheen on d. Gynandria
Hexandria behoorend plantengesl., waarvan
d. meeste soorten in tropisch Amerika, eon
minder aantal in tropisch Azi6 on d. gematigde deelen v. 't Noordelijk halfrond, voorkomen, en zich door zeker gehalte a. vluchtiga
olie, een bittere hays on een sterke extractier.20
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stof in haar wortelstok onderscheiden, ten
gevolge waarvan men haar bijna alle zekere
geneeskracht toeschrijft. d. Bloemen der Aristolochia bestaan uit een bloemachtig dek, dat
onder met 't vruchtbeginsel vergroeid is, doch
naar boven toe in een rechte of gekromde
buis uitloopt, wier zoom gaaf en scheef tongvormig weggesneden, of twee- a driedeelig is,
en zes meeldraden, wier helmknoppen a. d.
3 a 6 spletigen, verdikten stempel bevestigd
zijn. d. Voorn. soorten zijn: A. serpentaria L.,
d. moederplant v. d. Virginischen slangenwortel, die in N.-Amerika voor een zeker
middel tegen d. beet der ratelslang gehouden
wordt, en bij ons onder d. koortswerende middelen, vroeger vooral, een plaats bekleedde;
zij heeft een rechtop staanden, heen- en weergebogen, fluweelachtig-behaarden, meest enkelvoudigen stengel ; gesteelde, langwerpig- of
eirond-hartvormige spits toeloopende, weerzijds donzige bladeren ; lange armbloemige
bloemstelen, en vuil-paarse of bruinachtige,
gekromd-buisvormige, drielobbige bloemen;
A. Sipho, L. een tot d. heesters behoorende,
in N.-Amerika inheemsche, doch ook in ons
vaderland onder d. naam v. Moffepifp tot 't
aanleggen v. prieelen of 't bedekken v. muren
veel gebezigde, 5 bi 10 M. hooge slingerplant,
met grijsachtige, door een min of weer gevoorde schors bedekte oudere, en knoopige,
gladde, onbehaarde, groene jongere takken;
afwisselende, gesteelde, rondachtig-hartvormige, spits toeloopende, gaafrandige, onbehaarde, v. boven donker-, v. onder zeegroen
gekleurde bladeren, en alleenstaande of twee
a. twee in d. bladoksels op lange stelen zittende, bruinachtig-groene, bruinrood geaderde,
buisvormige, drielippige en stork gebogen bloemen; A. clematitis L. een der weinige in Europa
groeiende, ook in Nederland in 't wild voorkomende, soorten, met een rechtopstaanden,
heen- en weergebogen, enkelvoudigen, onbehaarden, gesleufden aengel; lang-gesteelde,
half nier-, half hart-vormige, stompe of uitgetande, v. boven donker-, v. onder zee-groene
bladeren, en gesteelde, meest ten getale v.
zeven in d. bladoksels bij elk. staande, uit
een rechte, eenlippige, vuil-gele buis bestaande
bloemen; A, cymbifera Mart. en A. caudata
Booth, beide uit Brazilie, en A. trilobata L.
en A. foetens Lindl., beide uit West-India,
munten uit door d. zonderlingen norm en
schoonheid barer bloemen, en behooren tot
d. kostbare sierplanten.
Aristomenea, veldheer der Messeniars in
d. tweeden Messenischen krbg (684 j. v. Chr.),
die zijn landgenooten herhaaldelijk aanvoerde,
om 't juk v. Sparta of te werpen, sneuvelde
in een slag te midden eener overmacht v.
Spartanen.
Ariston (c1:) is een muziek-instrument, dat
als een speeldoos opgewonden wordt, mbar
dan d. melodien duet hooren, die aangebracht
zijn op papieren of metalen schUven, waar
gaatjes en gleufjes d. noten vervangen, en
die slechts ingelegd •behoeven te worden.
Aristophanes was d. beroemdste bltispeldichter der Grieken. Hij leefde in d. bloeitijd
der Grieksche kunst, omstr. 430 v. Chr. Van
zijn 54 blijspelen zijn er elf tot ens gekomen.
Om deze naar waarde to schatten, behoort d.
lezer met d. zeden en denkwirze der Grieken v.
zijn tijd bekend to zijn. Aristophanes bediende
zich v. verbloeming, Om staatkundige onderwerpen en d. ondeugden en dwaasheden v.
groote en dikwijls eerwaardige mannen• Euripides,. Socrates, ja zelf'S d. goden niet uitgezonderd, in •een belachellik licht te -plaatsen.
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Zijn vernuft en zijn luim waren even onuitputtelijk als zijn koenheid grenzenloos. Zijn
werken zijn 't eerst uitgegeven bij Ald. Manut.
te Venetia (1498); daarna door Koster to Amsterdam (1710), door Brunck to Straatsburg,
(1783), door - Invernizzi to Leipzig (1794-1826)
en door Dindorf to Parijs (1838). Ook afzonderlijke blijspelen zijn meermalen uitgegeven
on alle in versch. levende talon overgezet.
Aristoteles, een der meest beroemdeGrieksche wijsgeeren, was d. stichter der peripatetische school 384 j. v. Chr. to Stagira in
Macedonia geb. Zijn vader was lijfarts Y. d..
Macedonischen koning Amyntas, en leidde
zijn zoon in 't door hem beoefende vak op.
Hij gaf hem zelf onderwijs in d. geneeskunde
on d. daarmede verbonden wijsbegeerte. 't Is,
niet onwaarschijnlijk dat Aristoteles a. d. opvoeding, hem door zijn vader gegeven, d.
liefde voor d. nat. hist. ontleende, die hem
altijd is bijgebleven, en die hem d. schepper
dezer wetenschap heeft doen worden. Na d.
dood zijner ouders ging hij naar Atarna in
Klein-Azie, waar zekere Proxenos, wiens onderwijs hij genoot, veel tot zijn vorming bijdroeg. Op zijn 17e jaar kwam hij to Athene,
waar hij gedurende 20 jaar woonde. Hier
hoorde hij Plato, wiens schriften hij met d.
grootste belangstelling beoefende. Volgens,
sommigen schreef hij daar ook eenige wijsgeerige boeken, door welke Philippus, koning,
v. Macedonia, opmerkzaam op hem ward. Of
't voor d. dood v. Plato tot een openlijka
vredebreuk tuss. beide wijsgeeren gekomen
is, weet men niet zeker; maar buiten twijfel
is 't, dat Aristoteles over Plato, na diens dood,
altijd met groote hoogachting gesproken heeft.
Toen Philippus Athene aanviel, verliet Aristoteles doze stad, en hij ging naar Atarna, waar
zijn vriend Hermias met 't hoogste gezag was
bekleed. Deze laatste kwam in d. macht v.
Artaxerxes, die hem list dooden. Aristoteles
eerde toen zijn ongelukkigen vriend daarmede,
dat hij een hymns op hem vervaardigde, en
diens nicht tot echtgenoote nam. Voor eenigen_
tijd vestigde hij toen, hoogstwaarschijnlijk om.
veilig to zijn, zijn verblijf to Mitylene. In 't
jaar 343 v. Chr. riep Philippus v. Macedonia
hem a. zijn hof om d. dertienjarigen Alexander op to voeden. Aan doze eervolle roeping
gaf hij gehoor, en hij beantwoordde met grooten liver, en met good gevolg a. 't hem geschonken vertrouw en. xij word ook door
Philippus en diens zoon naar verdienste beloond. Eerstgenoemde herstelde o. a. hem ter
eere 't diep vervallen Stagira, en deed er een.
school, 't dusgen. Nyn:iphaeum, oprichten, weswege d. Stagirears uit dankbaarheid een jaarlijksch feest vierden, dat naar hem d. Aristotelia genoemd word. Toen Alexander d. troon
had beklommen, ondersteunde hij zijn voormaligen leermeester in diens wetenschappelUke ondernemingen op een inderdaad koninklijke wijze. 't Is niet onwaarschijnAjk, dat
Aristoteles na d. dood v. Philippus nog eenigen tijd bij Alexander gebleven is, zoodat hij
dezen zelfs op zijn veldtochten vergezelde.
Dit laatstgenoemde wordt waarschijnlijker,
als men in 't oog houdt, met welk een in
't oogloopende nauwkeurigheid hij . voorwerpen uit d. nat. hist. beschrijft, die hij alleen
op verre reizen kan gezien hebben. In 't jaar
331 v. Chr. vestigde hij zich, verrijkt met al
d. hulpmiddelen, die hij in zijn brein, in d.
ondervinding en onafgebroken oefeningen, en
in d. gunst des Konings vond, to Athene,
wear hij in 't Lyceum een wijsgeerige school,
stichtte. Doze school ward d. peripatetische
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(naar- 't Gr. woord nieutautv = wandelen) genoemd: hetzij, omdat hij gewoon was op en
neer gaande zijn onderwijs mede te deelen,
of omdat d. plaats, waar hij leerde, een wandelplaats was. Hij kwam dagelijks tweemaal
in 't Lyceum; des voormiddags gaf hij daar
onderwijs a. zijn meer bijzondere leerlingen
op eon wijze, die minder voor 't algemeen
was geschikt, die daarom door hem d. esoterische of acroamitische genoemd werd; des
avonds was zijn onderwijs meer naar d. behoefte v. 't algemeen berekend, en dit werd
daarom door hem exoterisch genoemd. Hoezeer Alexander door zeer aanzienlijke geschenken in geld hem bij 't geven v. onderwijs ondersteunde, nam hij echter tegen
't einde zijns levens jegens hem een eenigszins vijandige houding aan, waarvan d. oorzaak ons onbekend is. Na d. dood des Konings
had Aristoteles last v. d. anti Macedonische
partij te Athene•, en om te verhoeden, dat d.
Atheners hem 't lot v. Socrates zouden doen
ondergaan, verliet hij d. onrustige stad, en
ging hij met een groot getal zijner leerlingen
naar Chalcis op 't eiland Euboea. Hier stierf hij
in 't jaar 322 v. Chr. Sommigen beweren, dat
zijn dood veroorzaakt werd door een maagziekte; anderen dat hij, hetzij door vergif,
hetzij -door in d. Euripus to springen, een einde
a. zijn leven gemaakt heeft. 't Barakter v.
dozen als onderzoeker en danker bijna eenigen
man wordt zeer onderscheiden beoordeeld.
Daarin komt men echter in 't algemeen overeen, dat hij in spijt v. vele hem eigene deugden, v. overdreven eergierigheid en ijdelheid
niet kan worden vrijgesproken. 't Schijnt, dat
hij bij zijn leven slechts eenige zijner vele
schriften heeft bekend gemaakt. Maar v. al
wat hij geschreven heeft, was volgens zijn
testament zim leerling Theophrastus d. eenige
erfgenaam. Diens erfgenamen lieten d. kostbare nalatenschap ongebruikt; zij weigerden
die a. koning PtolomaeUs Philadelphus to
verkoopen en verborgen ze voor d. Koning
v. Pergamus in een kelder, waar d. boeken
door vocht en wormen zeer beschadigd werden. Eindelijk warden zij' door aankoop 't
eigendom v. Apellicon v. Theos, en kwamen
met diens geheele boekerij onder Sylla naar
Rome. Tyrannio, een vrijgelatene v. Andronicus uit Rhodus, maakte er daar een afschrift van. Aldus iui
dt een bericht v. Strabo ;
on als dit gegrond is, wordt hierdoor d. verminking der schriften v. d. grooten wijsgeer
verklaard. In lateren tijd is echter dit bericht
tegengesproken. d. Schriften v. Aristoteles omvatten 't geheele gebied der wetenschap, voor
zoover dit in zijn tijd toegankelijk was; zij
kunnen., volgens Scholl, in zijn „Geschichte
der Griech. Litteratur" worden • gebracht tot:
Logica,. Metaphysica, Psychologie en Physionomica, Rhetorica, Poetica, Ethica, Politica, Mathesis, Physica on natuurlijke historie, Oeconomica, historische werken en brieven. Al deze werken, voor zoover zij bewaard
zijn gebleven, worden dikwijls uitgegeven. d.
Oudste uitgave is die v. Aldus Manutius to
Venetia (1495-1498). Een is er v. Sylburg
(Frankfort, 1587); v. Causabonus (Leiden, 1590);
v. Duval (Pans, 1639) en v. d. academie der
wetenschappen to Berlijn.
Aristotelische
of Peripatetische
wijsbegeerte. Onder deze benaming wordt
verstaan, wat Aristoteles als d. uitkomst v.
zijn onderzoek en nadenken heeft geleerd;
vervolgens echter ook wat men in lateren
tijd als zijn wijsbegeerte, of naar aanleiding
daarvan heeft voorgedragen. Beide is niet
•
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hetzelfde, maar in menig opzicht onderling
onderscheiden. 't Eerste kan alleen uit a.
schriften v. d. wijsgeer, voor zoover die tot
ons gekomen zijn, worden opgemaakt. Hoezeer een groot deal dezer schriften is verloren
gegaan, zijn echter met geringe uitzondering
d. meest belangrijke bewaard, en in zulk een
staat tot ons gekomen, dat 't alleszins mogelijk is d. hoofdzakelijke denkbeelden dozer
wijsbegeerte, zonder groote mistastingen aan
to wijzen. Har
e
wat 't allermeeste tot haren algemeenen, voortdurenden
invloed tot op onzen tijd heeft bijgedragen,
bestaat daarin, dat zij, met uitzondering v.
d. geschiedenis, bijna al wat als menschelijke
wetenschap ten tijde der Grieken beschouwd
kan worden, omvat, on dus een encyclopaedie
vormt, die zich niet bepaalt tot eenige afgetrokken beschouwingen, doordien zij, geheel
in strijd met d. meeste wijsgeerige stelsels v.
vroegeren en lateren tijd, met bijzondere feiten der ervaring begint, en zoo door inductie
tot algemeene begrippen opklimt. Daardoor
is d. wijsbegeerte v. Aristoteles niet zoo zeer
een afgesloten systeem, als wel een verzameling v. wijsgeerige stellingen door hoofddenkbeelden eigenaardig vereenigd. Men kan d.
verbazend groote massa der tot deze wijsbegeerte behoorende begrippen tot drie klassen
brengen, en daardoor 't overzicht er van
eenigszms vergemakkelijken n.l. tot Logica,
Physica on Ethica.
Tot grondslag v. d. Logica, die hem 't organon der wetenschap is, noemt Aristoteles
een door hem dus genoemde eerste philosophie, waarin hij in 't algemeen over 't zijn
en over d. eersten grond daa,rvan handelt.
Daze grond is hem God, waarom hij deze
eerste philosophic niet zelden Theologie noemt.
d. Logica is hem, wat zij sedert hem voor
alle wijsgeerige denkers met weinig verandering gebleven is, d, aanwijzing om sluitredenen to vormen, die to beoordeelen,. on door
middel v. deze to bewijzen. d. Sluitredenen
bestaan uit stellingen, en deze uit begrippen.
Dit bracht hem tot zekere grondbegnppen,
door hem Categorien genoemd, v. welke hij
d. tien volgende aanneemt: stof, grootheid,
gesteldheid, betrekking, tijd, plants, toestand,
ligging, werken en lijden. Met sluitredenen
doelt hij in betrekking tot inhoud on doel Of
rechtstreeks op d. waarheid (als wanner zij
apodictisch zijn) Of alleen op d. waarschijnlijkheid. In dit laatste geval is d. Logica
-hem slechts Dialectica. Aangaande d. Metaphysica ontkent Aristoteles d. leer der Ideeen
v. Plato. Hij neemt in plaats daarvan d. volgende vier beginselen aan : d. stof, d. vorm,
d. bewegende oorzaak en 't doel; die zich
echter tot twee : d. stof on d. vorm, laten
herleiden. d. Stof is hem 'tgeen bij al wat
bestaat ten grond ligt, wat 't vermogen heeft
om te worden; d. vorm, 't gewordene, dat
echter weder d. stof is v. iets hoogers. H' ieruit leidt hij 't bestaan v. een hoogst wezen
af, dat hem d. eerst bewegende oorzaak aller
dingen is. d. Physica maakt 't voornaamste
deel der peripatetische wijsbegeerte uit. Volgens deze is d. zichtbare natuur 't worden v.
d. stof tot vorm. Vorm is doel, d. volkomenste
vorm is geest. 't Volkomenste in d. aardsche
natuur is d. mensch, vooral d. man, 't overige
daarin is een mislukte poging om d. man
voort te brengen. d. Voorwaarden v. alle dingen, die tot d. natuur behooren, zijn: beweging, b stof, ruimte on tijd. Wijl hem d. cirkelvonmge gedaante, als een in zich zelf terugkeerende, d. volkomenste schljnt, is hem 't

ARI.

308

heelal een bol, aan welks omtrek d. bewegende oorzaak, als d. onbewogene, d. geest,
't volkomenste wezen is; binnen welke, maar
buiten 't middelpunt, d. sterren als bewegende
en tevena bewogene zip; en in 't middelpunt
waarvan d. aarde, als 't alleen bewogene on
niet bewegende is. d. Natuur, in een meer
bepaalden zin, is d. schouwplaats v. 't werken der elementen, waarbij een trapsgewijze
opklimmiiig v. 't anorgamsche tot 't organische geschiedt. Aan 't hoofd der zichtbare
aardsche natuur staat volgens Aristoteles d.
mensch, die in zich alles vereenigt wat in
d. lagers natuur verspreid gevonden wordt, en
die bovendien een denkend wezen is, en aldus
een v. 't lichaam onafhankelijke werkzaamheld heeft. 't Zedelijk goede beschouwde Aristoteles niet zoo zeer in d. volstrekten zin als
wel met betrekking tot d. menschelijke natuur; als d. ontwikkeling v. 's menschen natuurlijken aanleg, on niet door redeneeren on
denken maar door oefening to verkrijgen.
Door drieerlei wordt d. mensch goad: door d.
natuur, d. gewoonte on d. rode. 't Hoogste
goed, dat niet ais middel tot eenig doel, maar
als doel zelf 't hoogste is. is hem d. gelukzaligheid, die 't gevolg is v. d. volkomenste
werkdadigheid v. eon volkomen leven. d.
Deugd bestaat volgens hem daarin, dat men
in zijn handelingen 't midden houde tuss. 't
to veal en to weinig, dus tuss. twee tegenover elkander gestelde uitersten. Hij maakt
haar echter ook v. 't leven in d. Staat afhankelijk. In een volkomen Staat is daarom d.
zedelijk bests man ook d. beste burger, schoon
niet altijd d. beste d. i. d. meest nuttige burger ook d. zedelijk beste man is. Volgens
Plato waren d. individueele burgers en d. bikjzondere familien met d. Staat zoo tot een
verbonden, dat daze laatste slechts een geheel
uitmaakte; waarom hij in d. volkomensten
Staat gemeenschap v. vrouwen on v. goederen Wilde ingevoerd hebben. 't Tegengestelde
daarvan nam Aristoteles als noodzakelijk
aan; hij kende dus d. burger en d. famine
tegen over d. Staat eigenaardige rechten toe.
Schoon hij geen ideaal v. een volkomen Staat
ontworpen heeft, maar in zijn oordeel zich
liefst list leiden door 'tgeen d. ondervinding
als 't meest bruikbare aanbeval, gaf hij toch
in 't algemeen a. d. door wetten getemperde
monarchic blijkbaar d. voorkeur.
Niet geheel hetzelfde met dat wat d. schriften v. Aristoteles bevatten, is 'tgeen daaruit
door d. gjd is ontstaan, on wat insgelijks d.
naam v. Aristotelische wijsbegeerte draagt.
Na d. dood v. Aristoteles ward d. wijsbegeerte
in Griekenland minder liverig beoefend, en in
Italia was a op 't practische leven gericht,
zoodat daar meer 't onderscheid tuss. Stoicynen on Epicuristen dan 'tgeen door Aristoteles met betrekking tot d. Physica on Metaphisica was geleerd, in aanmerking kwam.
d. Nieuwplatonische wijsbegeerte der Alexandrijnsche school, wier doel was d. academische
en peripatetische scholen tot een to brengen,
gaf daardoor a. d. laatstgenoemden een eigenaardige richting, en heeft v. d. 2e t. d. 6e
eeuw een menigte verklaringen doen ontstaan.
d. Kerkvaders maakten v. d. denkbeelden en
schriften v. Aristoteles weinig of geen gebruik.
Zooveel to meer deden dat sedert d. 9e eeuw
d. Arabieren, die zich destUds meer dan eenig
ander yolk op d. beoefening der wetenschappen toelegden. Zij kenden echter Aristoteles
slechts uit zeer gebrekkige vertalingen of uit
vertaalde uitleggingen. Bij d. Schoolsche wijsgeeren, die zich bij uitsluiting met d. godge-
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leerdheid bezig hielden, ward Aristoteles in
d. beginne versmaad, maar hij verkreeg van
lieverlede zulk een gezag, dat hun niets als
waarheid gold dan 'tgeen daze wijsgeer geleerd had, of wat zij meenden dat door hem
geleerd was. Niet weinig schreven zij hem
echter toe, dat nooit door hem was beweerd,
on ook daaraan ward door hen een onbepaald
gezag toegekend. Toen derhalve in d. 16e
eeuw d. Fransche wijsgeer Petrus Ramus
leeringen voordroeg, in strijd met 'tgeen voor
Aristotelische wijsbegeerte ward gehouden,
word ahip deswege vervolgd, en zijn gevoelens
in Fr krijk en ook in Duitschland afgekeurd
on verboden. Aan Baco van Verulam en a.
Cartesius komt d. eer toe, a. die wetenschappelijke dwingelandij een einde to hebben gemaakt, en a. onzen tijd, dat men, door een
meer doeltreffende, vooral critische beoefening
der schriften v. d. grooten wijsgeer tot d.
inhoud en geest v. zijn systeem is doorgedrongen, in welk opzicht vooral a. HEGEL
groote verdienste toekomt. Nieuwere werken
over d. Arist. wijsbeg. zijn ZELLER n Aristoteles and die alten Peripatetiker" (1862); GRANT
„Aristotle" (1877); EIIKEN „Die Methode der
Aristotelischen Forschung" (1872) en ONOKEN,
Die Staatslehre des Aristoteles" (1875).
Aristoxenos was een wijsgeer to Tarente
v. d. Peripatetische school in d. tweeds helft
der vierde eeuw v. Chr. Hij week v. zijn
voorgangers vooral of in zijn grondstellingen
voor d. muziek. 't Eenige geschrift, dat v.
hem bewaard is gebleven heet: „Beginselen
der harmonie" en is meermalen uitgegeven,
o. a. te Leiden in 1616 door Meursius. J. Morelli heeft in 1785 to Venetia ook eenige fragmenten uit een work v. dozen wijsgeer over
„Rhytmus" a. 't licht gebracht.
Aristullos of Aristyllos, een sterrekundige, deed sedert 295 v. Chr. met Timocharis te Alexandria gedurende 26 jaar geregeld sterrekundige waarnemingen. Inzonderheid beijverden zij zich om d. stand der vaste
sterren door middel v. hare lengte on breedte
to bepalen en daarvan een lijst samen to
stollen, waartoe vroeger nog geen poging gedaan was. Ptolomaeus heeft zich met vrucht
v. hunne waarnemingen bediend.
Arithmetica, Zie Rekenkunde.
Arius, Zie Arianen.
Arizone is een territorie v. d. Vereen.
Staten, in 1863 gevormd uit d. helft v. NieuwMexico, voor 10 millioen dollars v. Mexico
gekocht. 't Is 5400 vk. geogr. mtjl groot, heeft
40 000 bew. en grenst t. Z. on 0. a. Mexico,
t. N. a. Utah on t. W. a. California, waarvan
't door d. Rio Colorado gescheiden is. d. Hoofdplaats is Tucson met 3000 inw. d. Bergen
klimmen er .v. 2500 t. 3000 M. en bevatten
rijke schatten v. goud, zilver, kwik, koper en
ijzer; d. dalen bevatten best bouw- en weiland. Sedert 1881 doorsnijden d. AtlanticPacific on d. Southern-Pacific railway 't territorie in d. voile breedte.
Ark is d. naam v. 't drijvende gebouw,
waarmede Noach, volgens Genesis VI, zich
met zijn gezin on yes uit d. zondvloed redde;
v. 't broze korfje, waarin Mozes a. d. Nijl ward
toevertrouwd, en v. d. kostbare koffer, waarin
d. tafelen der Wet in 't heiligdom warden bewaard.'tWoord is ontleend a.'t Latijnsche arca,
een kist. d. Ark v. Noach was naar 't Bijbelsch
bericht, V. gopherhout, had drie verdiepingen
on een length v. 300 el, een breedte v. 50 met
een hoogte van 30 el; maar welke length daze
el had, is ons onbekend. Vele bijbel-uitleggers
hebben zich versch. vormen v. d. ark voorge-
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steld, dan eons met een kiel, dan weder op
een vlot rustende. Wie begeerig is daaromtrent meer te weten, leze : „Joodsche oudheden of voorbereidselen tot d" Bijbelsche wijsheid" (Amst., W. Goeree, 1690) bijzonder 't 8e
hoofdstuk v. 't 2e deel, waarbij J. Luiken
keurige platen gevoegd heeft. Nog in 1885
verzekerden bestijgers v. d. Ararat, daar overblijfselen v. d. Ark v. Noach gevonden te
hebben.
Arkansas heet een rivier en een staat
v. N.-Amerika. d. Riv. ontspringt op d. 0.
helling v. 't Rotsgeb. op 39° NB. en vloeit
na een loop v. 434 geogr. mijl in d. Mississippi, waarm zij na d. Missouri en Ohio 't
meeste water stort. In 't voorjaar overstroomt
zij hare oevers, maar in d. zomer is zij slechts
voor een deel door stoombooten met weinig
diepgang bevaarbaar. d. Staat, waardoor deze
riv. stroomt, grenst t. N. a. Missouri, t. 0. a.
Tenessee en Mississippi, t. Z. a. Louisiana en
t. W. a. Texas, ligt tuss. 33. en 36 1/2° NB., en
bevat op 2600 vk. geogr. mijl ruim 800 000
bew. Er zijn wel vruchtbare streken, maar
er is nog veel prairie en woud. Er groeit
overvloed v. timmerhout, katoen, prachtige
muskadeldruiven, mail, tarwe, tabak ; maar
V. veel meer belang dan d. landbouw is in
dezen staat d. veeteelt, zoodat d. veestapel
er in 1860 op 22 millioen dollars waarde geschat werd. Er leven nog buffels en paarden
in 't wild, ook bevers, elanden, wolven, beren
en ratelslangen. d. Hoofdstad Littlerock telt
13 000 inw., d. daarop volgende havenstad
Helena a. d. Mississippi slechts 4000 inw.
Arkel was (*AU& een heerlijkheid in 't
graafschap Teisterbant, die t. N. a. Utrecht,
t. 0. a. Gelderland, t. Z. a. Brabant en t. W.
a. Holland grensde, bevattende d. steden en
sloten Gorinchem, Heukelom, Asperen, Leerdam, Gaasperen, Hagestein en Haastrecht. d.
Heeren v. Arkel vormden een der aanzienlijkste en machtigste geslachten v. Holland,
maar zjjn berucht om hunne oorlogzucht en
trotschheid. Een oud rijmpje noemt hen d.
stoutste v. Hollands edelen. Pontanus zegt,
bij d. dood v. Jonker Willem en zijn vader
Jan, laatsten heer v. Arkel: „Men geloofde,
dat er in Duitschland nauwelijks machtiger
heeren in tijdelijke middelen waren dan d.
heer v. Arkel in Holland; want zijn inkomsten bedroegen jaarlijks 83 600 Rhijnsche guldens, daarbtj gerekend 5000 oude schilden, die
hij v. zijn Veluwsche tienden trok en 600 dukaten jaarlijks uit d. bank v. Veneti6, die hij te
Antwerpen ontving." Behalve d. heerlijkheid
v. Arkel, met Leerdam, Gaasperen en Hagestein, bezat hij nog in Frankrijk 't gebied
over Pierrepont met vele vlekken en kasteelen; in Brabant, d. stad Mechelen met vele
dorpen; in Gelderland, Geldermalsem en Ooi;
in Holland, Haastrecht, Vliet, Stolkwijk en
vele dorpen in d. Krimpenerwaard ; in Zeeland,
't ambacht Kreeken. Arkels zetel was een
slot, dat door oude schrijvers om zijn grootte
en sterkte d. koninklijke burcht genoemd werd.
Jan X of XI v. Arkel liet in plaats daarvan
een keizerlijke burcht, t. 0. buiten Gorinchem
a. d. Merwe, bouwen. Jan XIII, wiens zoon,
jonker Willem op 1 Dec. 1417 te Gorinchem
sneuvelde, was d. laatste heer v. Arkel. 't Leven
dezer beige vorsten is een echt toonbeeld v.
d. wisselvalligheid v. 't lot. Jan XIII zag zijn
huts op 't toppunt v. macht. Hij was stadhouder en rentmeester v. Holland, en door zijn
huwelijk met Johanna, eenige zuster v. Reinout v. Gelder, -vermoedelijk erfgenaam v. d.
Geldersche hertogskroon. In geen tien jaar
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had hij a. hertog Aalbrecht v. Beieren rekenschap v. zijn rentmeesterschap gegeven; d. goon
v. Aalbrecht, jonker Willem v. Oostervant,
spoorde zijn vader aan om deze rekenschap
te eischen, en toen Jan v. Arkel weigerde,
brak er een oorlog uit, waarbij jonker Willem
v. Oostervant Gorinchem belegerde en vader
en zoon in zijne macht kreeg. Dezen zochten
wel 't verlies hunner bezittingen te ontgaan,
door ze a. Gelderland op te dragon, maar ook
Gelderland werd door Aalbrechts zoon, die
inmiddels (1404) onder d. naam v. Willem VI
graaf v. Holland was geworden, genoodzaakt
d. gansche heerlijkheid v. Arkel a. Holland
over te laten, en d. Keizerlijke burcht werd
gesloopt. Toen gravin Jakoba in 1417 haar
vader Willem VI opvolgde, herwon jonker
Willem v. Arkel wel zijn vrijheid en d. stad
Gorinchem; zelfs was Jakoba hem niet ongenegen en schijnt er sprake v. een huwelijk
tuss. dezen vermoedelijken erfgenaam v. Gelderland en Hollands erfdochter geweest te
zijn, maar 't kwam niet tot 't gewenschte
mondgesprek; d. partijhaat v. Hoeksch tegen
Kabeljauwsch duldde geen vergelijk; met d.
woede der vertwijfeling werd in Gorinchems
straten gestreden, en duizend mannen v. Arkel
vielen met hun aanvoerder. Nog tot 1425 zat d.
vader, heer Jan XIII op d. Voorpoort te 's Gravenhage gevangen. Toen werd hij wel door d.
invloed v. Filips v. Bourgondi6 ontslagen, maar
zijn bezittingen worden hem niet teruggegeven
en hij overleed zonder erfgoed of erfgenaam in
1428. 't Tegenwoordige Arkel, op een half .uur
afstands v. Gorinchem, is een dorp met slechts
460 inw. Zie omtr. Arkel: Kok, „Vaderl. woordenboek"; Pontanus, „Geldersche geschiedenissen"; Kemp, „?3eschrijving v. Gorkum"; v.
Leeuwen, „Batavia illustrata."
Arkmossel (Arta) beet een gesl. v. schelpdieren v. d. orde der plaatkieuwigen. Een zijner
soorten, d. Noach's ark, leeft in een langwerpig vierkante schelp v. 3 cM. lengte on bewoont d. Middell. zee. In versteeningen komen
meerdere soorten v. dit gesl. voor.
Arkona is een voorgebergte v.'t oil. Rugen
in d. Oostzee, dat a. Pruisen behoort. 't Is
een krijtrots, die zich 58 M. boy. d. zeespiegel
verheft. Daarboven is in 1826 een vuurtoren
gebouwd v. ruim 23 M. hoog, zoodat 't licht
60 KM. ver in zee zichtbaar is. Onbeschrijfelijk
schoon is v. d. zee uit gezien des zomers een
Zonsopgang boven dit voorgebergte. In d.
middeleeuwen was er een Slawische vesting
met • een schatten bevattenden tempel v. d.
Slawischen god Swantewit, maar d. Deensche
koning Waldemar heeft in 1168 vesting en
tempel verwoest en d. kostbaarlieden buit,
gemaakt.
Arkwright (RICHARD), gob. in 1732 te'
Preston in Lancashire, was 't 14e kind v.
behoeftige ouders en in zijn jeugd barbiersleerling;. maar een sterke aanleg en aandrift
tot uitvinden heeft hem tot d. schepper der
machinale katoenspinnerij gemaakt. Na eerst,
zijn kracht a. andere uitvindingen beproefdt
to hebben, bracht d. zoogen. jenny machine v.
HARGRAVES, die 20 13, 30 draden togelijk, maar
onsterk en ongeltkmatig spoil, horn tot d,
wensch een beter spinwerktuig to vinden, on
't opmerken, dat een staaf, die tuss. twee
cilinders (zoogen. walsen) doorloopt, langer
wordt, gaf hem 't eerste denkbeeld v. d. vernuftigen spinmolen, waardoor op eenmaal
duizenden draden veiwonderlijk gelijkmatig
en sterk worden gesponnen, zonder dat d.
workman lets anders behoeft to doen dan to
zorgen voor den geregelden toevoer v. katoen
-
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en d. vasthechting v. gebroken draden. ARKWRIGHT verwierf wet in 1769 en in 1775 octrooien
op zijn uitvinding en verbeteringen daarin;
maar hij had hevig to kampen met vooroordeel, met afgunst, met belagers v. zijn octrooi,
met d. fabrikanten en nog 't meest met d.
werklieden, die in hem een verderver v. hun
bestaan meenden te zien en in een oproer
zijn geheele werktuigenfabriek vernielden.
ARKWRIGHT overt. to Cromford op 3 Aug. 1792,
en liet a. zijn familie een half millioen
p. st. na.
Arlberg (d.) of Adelaarsberg is een
3300 M. hooge top v. d. Algauer-Alpen op d.
grens tuss. Tyrol en Vorarlberg. Ingevolge een
Oostenrijksche wet v. 7 Mei 1880 is over dezen
berg een spoorweg aangelegd, die Tyrol met
Zwitserland, 't Inn-dal met 't Rijn-dal, ver:
bindt. d. Geheele spoorweg is 136,5 KM. lang;
maar 't merkwaardigste deel er van is een
tunnel, die v. 't station s. Anton naar 't station Langen, 1415 M. boven d. zeespiegel,
dwars door 't gneis-gesteente v. d. berg loopt
ter lengte v. 10 200 M. Daze is d. derde doorboring der Alpen; d. tunnel door d. MontCents is 12 200 M. en die door d. s. Gothard
14 920 M. lang, maar d. Arlberger-tunnel ligt
't hoogst.
Arlechino, Zie Pantomime.
Arler (HEINRICH), te Ground in Zwaben
geb., wordt door d. Italianen Gamodia genoemd. Hij zette zich te Bologna neder en
begon in 1386, onder Giovanni Galeazzo Visconti, d. dom te Milaan in Germaanschen stijl
te bouwen, die naar 't door hem begonnen
plan door Joh. Fernach v. Freyburg en Ulrich
v. Freisingen voortgezet, en door Hans Hammerer v. Straatsburg in 1440 nagenoeg voltooid werd. Italiaansche schrijvers hebben
dezen Duitschen kunstenaar uit ijverzucht 't
onrecht aangedaan, om Mario di Campione
als stichter dezer kerk te noemen, welke
Campione, volgens Malespina, 't grondplan
voor d. kerk Cestosa bij Pavia gemaakt heeft.
Een zoon v. ARLER, PETER geheeten, is in Italie
gob., waar zijn varier d. naam ARLERI ontvangen of aangenomen had. Htj verliet echter
Italie in jeugdigen leeftijd en komt reeds in
1356 voor als d. bouwmeester v. d. door Mathias v. Arras in 1343 begonnen domkerk te
Praag, waarvan hij d. bouw tot 1386 bestuurde
en die kerk in d. toestand bracht, waarin die
thans nog is. Htj heeft waarschijnlijk ook d.
Allerheiligen-kerk, d. Moldau-brug en d. kerk
te Kolin a. d. Elbe gebouwd.
Arles is een arrondissements-hoofdstad in
't Fransche dep. Monden v. , d. RhOne, met
15 000 inw. Zij ligt a. d. linkeroever v. d.
Rhone, niet ver van zee, heeft een brug over
d. rivier en er is veel zee- en riviervaart.
Arles is een merkwaardig oude stad. Men
vindt er d. overbljjfselen v. een Rom. amphitheater , v. 100 M. middellijn, de rumen v.
een paleis v. keizer Konstantijn d. Groote,
een in 1389 opgedolven granieten obelisk en
bouwvallen v. tempels, triomf bogen en praalgraven. Caesar Weld er zijn hoofdkwartier,
d. West-Gothische koningen woonden er eon
tijd, on in 879 werd 't d. hoofdst. v. 't Bourgondische koninkrijk Arelate.
Arlincourt (OH. VICT. PREVOT D'), gob. 28
Sept. 1789 op een kasteel bij Versailles, on
overl. in Jan. 1856 to Parijs, bekleedde aanzienlijke betrekkingen a. 't hof v. Napoleon
on later v. Karel X. HU schreef een heldendicht „Charlemagne" in 12 zangen, dat niet
zeer geroemd .wordt, maar verwierf veel bijval
door zijn geschiedk. romans, waarvan d. meest
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bekende zijn: „Les rebelles sous Charles-quint"
(6 dln, 2e dr. 1832); Les ecorcheurs, rusurpation et la poste" (3 dln. 1833) on „Le brasseur-roi" (4e dr. 1835).
Arlington, Zie Bennet.
Arlon is d. hoofdst. v. Belgisch Luxemburg,
a. d. spoorw. v. Brussel naar Luxemburg en
a. 't riviertje d. Semoy. Er zijn 7000 inw.
Arlt (FERD.), eon verdienstelijk Duitsch
oogarts, word 18 Apr. 1812 to Obergraupen
bij Teplitz gob., in 1856 hoogl. to Weenen, en
overt. daar 7 Mrt 1897. Met prof. Donders te
Utrecht on Grate to Berlijn stichtte hij 't
„Archie fur Ophtalmologie" (1854). Van zijn
talrijke geschriften zijn d. belangrijkste: „Die
Krankheiten des Auges fur praktische Aertze"
(3 din., meerm. herdrukt); „Die Pflage der
Augen im gesunden u. kranken Zustande"
(3e dr. 18:55); „Ueber die Ursachen der Kurzsichtigkeit" (1876) en „Klinische Darstellung
der Krankheiten des Auges" (1831).
Arm (d.) is bij d. mensch on bij d. apen 't
deel v. d. bovenste ledematen tuss. 't schoudergewricht en d. hand. d. Armen bestaan uit
twee deelen: 't bovenste deel of d. bovenarm strekt zich v. 't schoudergewricht tot a.
d. elleboog uit, en 't onderste deel of d. voorarm
begint a. d. elleboog en eindigt a. 't handgewricht. d. Bovenarm bestaat uit een enkel
lang been, 't opperarmbeen geheeten, walks
kogelvormig boveneinde met kraakbeen bedekt is en 't hoofd uitmaakt, dat zich op d.
gewrichtsvlakte v. 't schouderblad zoo vrij
kan bewegen, dat d. mensch daardoor in staat
is om elk punt v. d. oppervlakte zijns lichaams
met d. hand to bereiken. Daze vrije en gemakkelijke beweging is echter oorzaak, dat
d. arm lichtelijk ontwricht wordt, 'tgeen in
alle richtingen plaats kan hebben, behalve
naar boven. Onder d. vier spieren v. d. bovenarm is d. tweehoofdige armspier d. voornaamste, die d. voorarm buigt en d. hand naar
d. schouder brengt. d. Voorarm bestaat uit
twee lange pijpbeenderen, die naast elkander
liggen, waarvan dat 't walk a. d. duimzUde
v. d. hand beantwoordt 't spaakbeen on dat
'twelk a. d. zijde v. d. kleinen vinger is, d.
ellepop genoemd wordt. Doze beide beenderen
staan met elkander door middel eener geleding in verbinding, waardoor 't mogelijk is,
dat d. hand naar binnen of naar buiten gekeerd kan worden, waarvan d. ontleedkundigen d. naam v. pronatio en supinatio geven.
d. Voorarm verbindt zich met d. bovenarm
en d. elleboog, waardoor een gemengd gewricht
gevormd wordt, dat winkelhaaksbeweging en
draaiing kan volvoeren on uit drie gewrichten bestaat, die door een gemeenschappelijken
beursband tot den gewricht vereenigd worden.
d. Talrijke spieren v. d. voorarm dienen tot
't uitstrekken, buigen, binnen en buitenwaarts
wenden v. d. hand, alsmede tot buiging on
uitstrekking der vingers.
Behalve d. beenderen on spieren vindt men
a. d. arm ook slagaderen, aderen, zenuwen
on watervaten, die of 't vervoer zijn v. d.
grootere stammen, die uit 't lichaam, voornamelijk door d. okselholte heen, naar d. arm
loopen, Of als takken a. die groote stammen
hun oorsprong nemen, zich weder taksgewijze
verdeelen en tot a. d. toppen der vingers uitstrekken. In 't beloop v. doze versch. vaten
on zenuwen hebben evenwel somtijds afwijkingen plaats, waarop d. heelkundige bij t
doen v. aderlatingen, of bij 't voorkomen v.
verwondingen bedacht moat zijn.
Door d.italrijkheid der spieren en d. gemakkelUkheid, waarmede d. gewrichten d. veel-
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vuldigste soorten v. beweging toelaten, is d.
arm voor d. mensch v. 't grootste nut. Daarmede toch volvoert hij gewoonlijk d. dagelijksche werkzaamheden, die hem 't 'evens.onderhoud moeten verschaffen. Als hef boom
v. d. derde soort, gebruikt hij d. arm tot werpen, slaan, grijpen, optillen, omklemmen en
vasthouden, en hij oefent daarmede dikwerf
-zeer groote kracht uit. Om d. sterkte v. versch.
personen te vergelijken, is een werktuig uitgedacht, dat dynamometer genoemd wordt,
'tegen in KG. d. kracht aangeeft, die een per-soon met d. arm uitoefenen kan (Zie Dynamometer). d. Rechterarm is gewoonlijk 't krachtigst en ook meestal meer gespierd en ontwikkeld dan d. linker-, 'tgeen daaraan toe te
.schrijven is, dat d. meeste menschen meer
gebruik v. d. rechter- dan v. d. linkerarm
maken.
Armada, Zie Onoverwinnelffice aloot.
Armadil, Zie Gordeldier.
Armagh is een hoofdst. en een graafschap
-v. Ulster, 't N.-deel v. Ierland. 't Graafschap
is ruim 21 vk. geogr. mijl groot en telde v6Or
1819 nog 233 000, in 1881 slechts 163 000 bew.,
voor d. helft R.-Kath. en voor d. helft
Anglic. zijn. d. Grond is er wel vruchtbaar,
maar wordt bezeten door groote eigenaars
•en bewerkt door uiterst arme pachters, zoodat
er veel ellende heerscht en weinig anders wordt
voortgebracht dan aardappelen en vlas. d.
Hoofdst. Armagh ligt a. d. spoorw. v. Dublin
al. Belfast, en heeft 9000 inw.
Armagnac is een voormalig graafschap
in 't Z.-W. v. Frankrtjk, een deel v. Gascogne,
ongeveer 't tegenw. depart. Gers. d. Bodem
as onder kleine grondbezitters verdeeld en
bebouwd met een druivensoort, waaruit d.
Armagnac-brandewijn gestookt wordt, die niet
half zooveel kost als cognac en waarvan
jaarlijks ongeveer 120 000 HL. bereid wordt.
d. Graven v. Armagnac, wier stamboom tot
d. tijd v. kon. Clovis opklimt, waren oorlogzuchtige heeren, die zich vaak in d. binnenlandsche oorlogen gemengd hebben, en wier
woeste krijgslieden onder d. naam v. Armagnacs om hun wreedheid berucht waren. Zoo
toog Jan III v. Armagnac met 1500 dezer
krijgers over d. Alpen tegen Galeazzo Visconti, hertog v. Milaan, maar hij sneuvelde
bij Alessandria. Bernard VII stond in d. moeilijke dagen v. Karel VI a. 't hoofd v. een
staatk. partij, waartoe Bourbon, Orleans en
Bretagne behoorden, en dwong d. Koning naar
zijn wil, zoodat hij na d. slag bij Azincourt
(1415) tot connOtable en eersten minister verheven werd. Zijn wreedheid en d. euveldaden
ztjner woeste bende maakten dat d. Paus, d.
Koningin, d. Bourgondiers en d. Engelschen
zich tegen hem verhieven. Hij viel a. hertog
Jan Zonder Vrees in handen, die hem in d.
gevangenis liet ombrengen. Onder diens zoon
Jan VI streden d. Armagnacs als huurtroepen in vreemden dienst; in 1444 en 1445 hielden zij gruwelljk huis in W.-Duitschland en
Zwitserland, waartegen keizer Frederik III
ze te kwader uur in dienst genomen had.
Een verbond v. vorsten en steden slaagden
er in, 't land v. dit roovend gespuis to zuiveren. Hendrik IV bracht 't graafschap, dat hij
v. zijne moeder Jeanne d'Albret erfde, a. d.
Fransche kroon.
Arrnansperg (JO& LIIDW. graaf v.) werd
21 Febr. 1787 to KOtzting in Beieren gab.,
klom snel in d. staatsdienst en was op 't
Weener Congres en gedurende d. Honderd
dagen bij 't leger gevolmachtigd minister v.
Beieren, verdedigde d. belangen v. zijn vader.
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land en verkreeg 't bestuur over 't gebied
tuss. Rijn en Moezel, dat a. Beieren werd
toegewezen. Hij handhaafde daar d. bestaande
verbeteringen tegen d. misbruiken, die er
weer boven trachtten to komen. Hij genoot
't volle vertrouwen v. kon. Lodewijk, die.hem
tot staatsraad en minister v. financial koos,
in welke betrekking hij een zuinig beheer a.
d. bevordering v. welvaart en ontwikkeling
paarde. In 1831 moest hij voor d. reactie terugtreden, nu werd hij echter benoemd tot hoofd
v. 't regentschap, dat gedurende d. minderjarigheid v. kon. Otto Griekenland regeeren
zou. Door veel tegenwerking kon hij daar
wel niet 't goede stichten, dat hij wenschte,
maar hij handhaafde zich. tot kon. Otto's
meerderjarigheid, en werd toen tot aartskanseller en eersten raadsheer in 's Konings habinet benoemd. In 1836 keerde hij tot 't ambteloos leven terug en overl. te Munchen op 2
Apr. 1853.
Armati (sALviNo), eon Florentijn, die in 't
begin der 14e eeuw leefde, wordt als d. uitvinder der brillen aangemerkt, volgens een
grafschrift, dat L. del Migliore, een Florenttjnsche oudheidk., in d. kerk v. s. Maria
Maggiore te Florence ontdekte, luidende: . „Qui
diace Salvino d'Armato degli Armati di Fir.
Inventor degli Occiali. Dio gli perdoni la peccata." Anno D. MCCCXVII.
Arrnatolen, Zie Klephten.
Armborst (Arbalista) heat een soort v.
handboog, die reeds bij d. Grieken en Romeinen bekend was, maar vooral sedert d. 13e
eeuw een gevreesd wapen werd. d. Armborst
bestond uit een stalen boog met sterke pees,
door 't midden waarvan een stevige koker
of goot liep, die bij d. kolf, 't deel, dat tegen
d. borst rustte, een insnijding had, waarover
d. pees door een hef boom of haak gebracht
en alzoo d. boog gespannen kon worden.
Ward nu in d. koker of goot een ijzeren bout
of metalen of steenen kogel gelegd en d. pees
uit d. insnijding gewipt, dan snorde 't projectiel met geweldige kracht n. d. vijand. d.
Vuurwapenen hebben d. armborsten, die even_
juist als musketten konden aangelegd worden, verdrongen.
Arme beteekent in 't blazoen geklauwd,
doch wordt alleen gezegd v. d. leeuw, d. luipaard on d. draak.
Armee.korps (Een) is in d. nieuwere krijgskunst een afdeeling v. 't leger, uit versch.
wapens samengesteld, 18 000 a 40 000 man
stark, en onder 't opperbevel v. een generaal
der infanterie of cavalerie. Gewoonlijk bestaat een armeekorps uit twee divisien infanterie, een divisie cavalerie, d. noodige artillerie, genie on legertros.
Armenia is een hooggelegen land, dat
zich v. d. Kaukasus Zuidelijk tot in Mesopotamia v. 41° 45 1 t. 47° 301 N.B. uitstrekt. 't
Had in versch. tijdperken versch. grenzen en
is d. zetel v. een der vroegst beschaafde vol.
keren der aarde, der Armenia's, of zooals zij
zich zelf noemen der Halk. In 328, V. ,Chr.
kwam Armenia onder d. heerschappij v. Alexander d. Groote en na zijn dood onder d. Seleuciden, die het door stedehouders lieten regeeren. Twee v. dezen, Artaxias en Zariadres,
maakten zich onafhankelijk on verdeelden 't,
land, dat nu in Groot- on Klein-Armenia gescheiden werd. Reeds in 't midden der 2e
eeuw v. Chr. kwam Groot-Armenia in d.
macht der Parthische Arsaciden; onder Trajanus was 't een Romeinsch wingewest, on in
232.veroverden d. Sassaniden 't, doch dezen werden in 285 met behulp der Rom9inen wader
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verdreven. Daarop begon 't Christendom zich
daar uit te breiden, en 't verdrong onder koming Tiridates d. leer v. Zoroaster. In 428
maakte d. Perzische koning Bahram V 't land
tot een gewest v. zijn rijk, hoewel een deel
a. d. Byzantijnsche keizers kwam, die reeds
beheerschers v. Klein-Armenia waren. Op d.
Perzische dynastie volgde in 632 d. regeering
der Arabische Kalifen, die tot 885 onder geduxige oorlogen aanhield, tot Aschod I, een lid
v. d. machtigen Armenischen stam der Bagratiden, zich met toestemming v. d. Kalif,
d. kroon op 't hoofd zette en d. grondvester
werd der Bagratiden-dynastie. Deze regeerde
tot 1079, toen d. Grieken, Turken en Koerden
't land veroverden; in 1242 kwam 't onder
d. Mongolen, en in 1472 werd 't een Perzische
provincie, waarvan later door sultan Selim II
't Westelijk deel tot Turkije gebracht werd.
In Klein-Armenia heerschte di stam v. Zariadres tot 70 j. v. Chr., toen Tigranes d.
Groote d. laatsten koning overwon en doodde,
doch 't land a. d. Romeinen moest overlaten.
Bij d. verdeeling v. 't Romeinsche rijk kwam
't onder d. Byzantijnsche keizers. Tegen 't
erode v. d. 11e eeuw werd Klein-Armenia, in
welks bergstreken reeds sedert lang vele bewoners v. Groot-Armenia d. tirannie der Perzen en Turken ontvloden waren, door Rhupen,
een bloedverwant v. d. laatsten Bagratidenkoning, v. 't Byzantijnsche juk bevrijd. Zijn
opvolgers breidden hun heerschappij over
Cilicia en Cappadocia uit, speelden een groote
rol ten tijde der Kruistochten en werden daardoor zoo machtig, dat Leo II door keizer
Hendrik VI in 1189 tot koning word verheven. Door inwendige onlusten en kerktwisten
bezweek 't bewind der Rhupeniden, zoodat
Klein-Armenia in 1374 onder d. macht der
Egyptische sultans, later onder die der Perzen en eindelijk v. 't Osmanische rijk kwam.
Sedert heeft Armenia voortdurend onder 't juk
der Turken en Perzen gezucht, doch zij bewaren
getrouw hun nationahteit en hun geloof. Reeds
vroeger verlieten vele bewoners 't land, zoodat men Armeniers in geheel Midden-Azia
tot a. China, in Hongarije, Galicia en Zevenbergen maar voornamelijk in Rusland vindt.
Ook in Amsterdam woonden vroeger Armeniars, waar nog bun kerkgebouw staat; zoo
treft men hen nog aan in London on Venetia,
maar 't talrijkste in Klein-Azia. Zj hebben
zich bjj voorkeur in groote steden gevestigd
en op d. handel, bepaald op d. geldhandel
toegelegd, waarin zij zich doorgaans door
stipte eerlijkheid onderscheiden. Eerst in d.
laatsten tjjd heeft 't lot der Armeniars ten
gevolge v. d. oorlogen v. Rusland tegen TurAle en Perzia een gunstiger wending bekomen; d. provincian Eriwan en Nachitsjewan
kwamen a. Rusland, dat a. duizenden landverhuizers woonsteden in d. Kaukasische districten hood. d. Ameniers, wier getal op een
millioen geschat wordt, zjn Christenen, v.
een afzonderljjk kerkgenootschap onder een
patriarch staande. 't Land beslaat omstr.
vk. geog. mAjl meest hoogen berggrond,
waarop d. meren v. Wan en Oermia meer
clan 1400 M. hoog liggen en d. rivieren Aras.
(Araxes), goer, Tsjorok, Kisil-Irmak, Euplaraat en Tigris ontspringen. d. Voorn. berg
is d. Ararat, 5170 M. bov. d. zeespiegel (zie
Ararat); d. bodem is vulkanisch en levert
ijzer, koper, lood, zout en naphtha. d. Veeteelt
on paardenfokkerij is belangrUker dan d. akkerbouw, doch daze levert nochtans graan,
4st, hennep, vlas, tabak, wijn en katoen. d.
lroorn. steden zjn Eriwan met 14 000, Erze-

roam, Bajazid met 15 000 en Erzingan met
30 0000 inw.
Armenische letterku.nde. d. Armeniers
hebben to midden der omwentelingen, overheerschingen en oorlogen, die sedert d. tijd
v. 't oude Assyria, Griekenland en Rome tot
op d. Mongoolsche, Turksche en Perzische,
Voorliggend Azia geschokt hebben, zich als
een beschaafd yolk gehandhaafd, en hunne
geschiedk. overleveringen, welke tot d. verhalen der oude Hebrears opklimmen, zoow el
als hun nationaal karakter getrouw bewaard.
d. Ararat is nog tegenwoordig 't middelpunt
hunner godsdienstige en staatkundige veree-

nigingen onder elkander, hoezeer ook d. bandel hen, even als d. Israelieten,. onder d. volken v. Europa en Azle (met uitzondering v.
China) verspreid heeft, 'tgeen niet bijzonder
nadeelig voor hun karakter geweest is : ten
minste onderscheiden zij zich in beschaving
en zeden boven d. Barbaren, onder wier juk
zij gebukt gaan, en zelfs boven d. Grieken
en Joden. d. Reden v. dit merkwaardig verschijnsel is voornamelijk te zoeken in hun
kerkelijke vereeniging; d. Bijbel is door hunne,
geestelijkheid in overzettingen, die in d. godgel. letterk. v. belang gerekend worden, in
talrijke afdrukken verbreid. Dit geschiedt
voorn. to Etsjmihadzin, een klooster der
Armeniers en d. hoofdzetel v. bun oppersten
patriarch (Katholikos), en d. kweekschool
hunner leeraren, waar een groote Bijbeldrukkerij is, en waarheen ieder vroom Armenier
ten minste eens in zijn leven reist, maar ook
in d. overige kerspelen der Armenische patriarchen, aartsbisschoppen en bisschoppen to
Sis (Ajax in Karamanie), Konstantinopel en
Jeruzalem. Ook bij d. Armenische kerk in
Rusland, waarvan d. aartsbisschop zijn zetel

in eon klooster to Astrakan heeft, bestaat
een Bijbelgenootschap
, dat d. Bijbeliin d. Armenische taal verbreidt.
Met d. Bijbelsche letterk. der Armeniers
staan, over 't algemeen, hunne national° godgeleerde, geschied- on wiskundige schriften
in verband. Deze klimmen op tot hunne aanneming v. 't Christendom, in 't begin der 4e
eeuw, on geven veel inzicht in d. gesch. der
oude Oostersche volken, om welke reden zij,
vooral sedert 1816, in Parijs vlijtige bearbeiders gevonden hebben. Sedert d. 4e eeuw vertolken zAj . uit 't Grieksch (zelfs hebben zij
Homeros Armenische hexameters), uit 't
Hebreeuwsch, Syrisch en Chaldeeuwsch in d.
Armenische taal, die door Cirbied voor een
oorspronkelijke doch door anderen voor een
nit Syrisch, Chaldeeuwsch, Hebreeuwsch
en Arabisch samengestelde taal gehouden
wordt. Beide gevoelens zijn juist. d. Oud-Armenische, d. geleerde en godsdienst-taal is, zoo
als ook Vater aanneemt, een oorspronkelijke,
doch d. nieuw-Armenische heeft zich uit
vreemdaardige bijmengsels tot een volkstaal
gevormd, on telt 4 voorname tongvallen. d.
Schrijftaal is hare ontwikkeling a. d. overzetting V. d. Bijbel verschuldigd, welke door
Mesrob met zijn scholieren, waaronder zich
ook Mozes Chorenensis beyond, begonnen en
in 611 voltooid werd. (Uitgegeven to Venetia
in 1733 en in 1805). Eerst door Mesrob verkreeg
't Armenisch vjjf vocaalteekens,• voorheen
schreef men alleen met 27 medeklinkers. d.
Armenische letterk. bloeide in d. 5e eeuw, na
d. Chalcedonische kerkvergadering, toen d.
.Armenische kerk zich v. d. Grieksche scheidde,
ea duurde tot in d: 10e eeuw; doch bestond
ncg tot d. helft der 15e eeuw. d. Armenische
letterk. heeft in d. wetenschappen nimmer
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een aanmerkelijke hoogte bereikt, maar bezit
ten aanzien v. d. geschiedenis eigene verdiensten. In d. nationale Fransche boekerjj te Pans
vindt men d. Armenische historieschrijvers
genoegzaam volledig ; deels in druk, deels in
handschriften, waaruit d. Armenische geleerde
J. H. Chahancle d. Cirbied in 1806 „Recherches
curieuses sur l'histoire ancienne d. 1'Asie" uitgegeven en, met M. J. Saint-Martin, een algemeene gesch. v. Armenio bearbeid heeft.
Als voorlooper verscheen een werk over d.
Armenische gesch., landbeschrijving en letterkunde, dat Saint-Martin uit d. oude Armenische schrijvers, opschriften en bronnen samengesteld heeft, en in 1818, te Parijs, in 2 dln
verschenen is, onder d. titel: „Memoires historiques et geographiques sur l'ArmOnie."
Dit werk bevat d. Armenischen tekst v. d.
gesch. der Orpeliaansche vorstenfamilie, v. een
prins v. dit geslacht, d. aartsbisschop Stephanus Orpelian, en d. tekst der Armenische
aardrijkskundigen, Mozes v. Chorene en Bardan, in 't Fransch overgezet en met aanmerkingen verrijkt. Andere beroemde Armenische
geleerden zun D. Johrab in Venetie en d.
boekbewaarder v. d. te Venetie bestaande
broederschap v. s. Lazarus, Joh. Bapt. Aucher,
die Armenische overzettingen v. oude schrijvers uit d. 5e eeuw, bij v. v. d. bekenden Griekschen Jood Philo, in 't Licht heeft gegeven.
Een volledig overzicht der Armenische letterkunde vindt men bij Soma', in zijn „Quadro
della storia litteraria di Armenia," (Venetia
1829). In een Armenisch klooster, op 't eiland
s. Lazaro bij Venetie verschijnt een tijdschrift
in d. Armenische taal, dat in d. Levant en in
Konstantinopel veel gelezen wordt.
Armenisch groen en blauw, Zie verven.
Armenkolonien, Zie Armoede.
Armentieres (eigenl. Argentieres) is een
Fransche fabriekstad m 't dep. du Nord, a. d.
rechter-oever v. d. Schelde, dicht bij Belgie.
Er zijn 27 000 inw., die meest v. d. katoenindustrie bestaan. d. Fr. Noorder-spoorw. en
d. Belg. spoorw. naar Kortrijk ontmoeten
hier elkander.
Armfelt (GTISTAAF MAURITS) gunsteling V.
d. Zweedschen kon. Gustaaf III, werd op 1
Apr. 1757 to Juva, nabij Abo, geb. Hij was v.
aanzienljjke afkomst, zijn vader was generaalmajoor der prov. Abo. HU genoot een milltaire opleiding en trail in 1773 als vaandrig
in dienst. Hij werd bij herhaling tot gewichtige onderhandelingen gebruikt. Hij was d.
voorn. bewerker v. d. oorlog tuss. Zweden en
Rusland, bevocht a. 't hoofd v. 18 000 DalekarHers d. overwinning, redde zijn Koning tweemaal 't leven on onderteekende op 14 Aug.
1790 d. vrede to Werea, waarop een verbond
tuss. Gustaaf III on itusland volgde om d.
Fransche revolutie to bestrijden, 'tgeen door
d. gewelddadigen dood v. Gustaaf III op 16 Mrt
1792 verijdeld werd. Deze had Armfelt tot,
gouverneur v. Stokhoim on lid v. 't regentschap benoemd, maar d. Hertog v. aldermanland zond hem als gezant naar Nape's, en
toen Armfelt daar zijn plannen dwarsboomde,
liet hij dew v. hoogverraad beschuldigen en
ter dood veroordeelen. Armfelt ontkwam echter, leefde in bekrompen staat in Duitschland on Rusland, en kwam eerst in 1799, toen
Gustaaf Adolf IV d. troon beklommen had,
weer in zijn vaderland. Hij_ in
zijn bezittingen, werd gezant-te Weenen en n 1805
gouverneur-generaal v. Finland. Karel XIII
benoemde hem in 1809 tot voorzitter v. 't
oorlogscomite, maar hij trok zich eerlang terug,
en leefde als ambteloos burger, toen Finland
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a. Rusland °verging. Hij overl. 19 Aug 1814.
Armida wordt in 't„Verlost Jeruzalem”
V. Tasso voorgesteld als een verleidelijk
schoone vrouw, d. dochter v. een Damasceensch
koning, ervaren in tooverkunsten, die Godfried v. Bouillon en d. Kruisridders in hare
listen tracht to verstrikken en sommigen afvallig maakt v. hun roeping en geloof. Vooral
haar toovertuin to Antiochie en haar tocht
en verblijf met ridder Rinaldi op d. Gelukkige eilanden zijn met weelderige poezie in
beroemd heldendicht geteekend.
Armillaspheer (d.) is een hemelglobe,
die uit ringen bestaat, welke d. evenaar, meridiaan, zonsweg, keerkringen en poolcirkels
voorstellen. Sommige hebben d. zon tot middelpunt en zijn dan een soort v. planetariums,
andere hebben d. aarde tot middelpunt en
doen dan dienst als een gewone hemelglobe.
Arminianen zijn d. aanhangers v. 't gevoelen v. ARMINIUS (zie dat art.), waaruit
later d. gezindte der Remonstranten is voortgekomen. 't Geschilpunt tuss. d. twistende
partijen in d. Hervormde kerk betrof voorn.
d. leer der voorbeschikking (praedestinatie)
en na d. dood v. Arminius legde zijn Uverige
volger, d. predikant UYTENBOGAERT, bij d. Staten v. Holland in 1610 in naam zijner geestverwanten een verzoek- en verweerschrift
over, getiteld „Remonstrantialibellus supplex, exhibitus Hollandiae et Westfrisiae ordinibus", naar welk stuk d. belijders Remonstranten werden genoemd. Zijbeweerden
daarin : a. dat God wel- v. eeuwigheid of d.
zaligheid on verdoemenis der menschen besloten heeft, maar onder voorwaarde, dat d.
geloovigen in Christus zalig, d. ongeloovigen
verdoemd zouden zijn; b. dat Christus voor
all° menschen gestorven is on voor allen vergiffenis verworven heeft, maar dat niemand
die verkrijgen kan zonder geloof; c. dat d.
mensch dat zaligmakend geloof alleen verkrijgen kan door v. God in Christus door den
heiligen Geest wedergeboren to worden d. dat
niemand zonder Gods genade in staat Is, iets
goeds to denken, to willen of to doen, en e.
dat d. geloovigen tegen d. satan, d. zonde,
d. wereld on 't vleesch overwinnend kunnen
strijden door bijstand v. d. heiligen Geest."
Door 't verschil tuss. Maurits on Oldenbarnevelt on 't versch. inzicht on belang v. d.
Staten v. Holland on d. Algemeene staten
kwam 't kerkgeschil in verband met 't staatsgeschil in dier voege,- dat Oldenbamevelt on
d. invloedrijkste leden der Staten v. Holland
d. Remonstranten, on Maurits met d. zijnen
d. Contra-remonstranten voorstonden, Igeen
eindigde met d. terechtstelling v. Oldenbarnevelt, d. gevangenschap v. H. De Groot en
d. bijeenroeping der Synode to Dordrecht, die
't gevoelen der Remonstrantsche leeraars veroordeelde. In d. vervolging, die hierop tegen
d. Remonstranten woedde, ontwikkelde zich
d. eigenaardige talenten on karakters v. een
Episcopius, een D. Rz. Camphuysen, een Paschier de Fi,jne. Onder Frederik Hendrik bedaarde d. vervolging. In 1630 bouwden d. Arminianon to Amsterdam hun eerste kerk; zij
stichtten er hun kweekschool, on in 1636 stonden d. Staten v. Holland hun vrije godsdienstoefening toe. In ons vaderland zijn thans 24
Remonstrantsche gemeenten.
Arminius (JAcoBus), eigenlijk Jakob Harmsen, is bekend in d. kerkelijke geschiedenissen v. ons vaderland door d. twist met Gomarus, on d. scheuring daardoor in d. Nederlandsche Hervormde kerk ontstaan. Hij
werd in 1660 to Oudewater geb., en verloor
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reeds vroeg ztjn vader, terwij1 zijn moeder
onbemiddeld met drie kinderen achter bleef.
Zijn gunstige aanleg deed hem echter in Th.
Emilius, een gewezen priester, doch der Hervorming toegedaan, een tweeden vader vinden. Deze verschafte hem in Utrecht onderricht, en prentte hem 't beginsel in, dat hij
in alles voornamelijk moest trachten God to
behagen en zijn geweten to voldoen; een
beginsel waaraan htj in lateren leeftijd blijkens zijn zinspreuk bona conscientia paradisus
(eon good geweten is een paradijs), getrouw
trachtte to blijven. Reeds voor zijn vtjftiende
jaar verloor hij dezen vaderlijken weldoener,
doch hij werd door R. Snellius, later hoogl.
to Leiden, toen nog hoogl. to Marburg in Hessen
derwaarts medegenomen tot verdere opvoeding. Daar kreeg hij 't bericht der ver woesting v. zijn vaderstad door d. Spanjaarden
(1575). Hij snelde er heen, on vernam, dat
ook zijn moeder, brooder, zuster on meer
bloedverwanten vermoord waren. Aan d. onlangs gestichte hoogeschool to Leiden studeerde hij ruim zes jaar in d. letteren, wijsbegeerte on godgeleerdheid. Burgemeesteren en
eenige predikanten v. Amsterdam bevalen hem
aan bij hoofdlieden v. 't kramersgilde, on wig
dozen d. inkomsten v. 't gilds tot eenig nuttig
doel wenschten to besteden, werd hij als kweeholing aangenomen, met toezegging v. een
jaargeld tot voortzetting zijner studi6n, waarvoor hij zich verbond tot d. bijzonderen dienst
hunner stad on kerk, als hij later daartoe geroepen mocht worden. Aldus toegerust, reisde
hij in 1582 naar Geneve, vooral om er Beza
to hooren. Daar gaf hij a. sommigen onderricht in d. wijsbegeerte naar 't stelsel v. Ramus. Dit werd hem door d. hoogleeraren v.
Geneve verboden, on nu begaf hij zich naar
Bazel, waar hij 't onderwijs v. Joh. Jac. Grynaeus genoot, on zich door zijn voorlezingen
over d. brief v. Paulus a. d. Romeinen zoo
grooten lof verwierf, dat hem d. waardigheid
v. doctor in d. godgeleerdheid op kosten der
academie werd aangeboden; daze ear woes hij
v. d. hand, omdat hij achtte dat die zijn jeugdigen leeftijd niet toekwam. In 1583 keerde
hij naar Geneve terug on bleef er nog drie

jaar, waarna hij op diens aanzoek A. Junius,
dien hij mode to Geneve had aangetroffen, op
een reis naar Italic vergezelde. Arminius
keerde in 1587 in Amsterdam terug, door d.
hoogeschool v. Geneve en Bazel met loffelijke
getuigschriften vereerd. Boschuldigingen, alsof
hij in Italii to gemeenzaam met d. Jezuieten
verkeerd on d. Hervormde kerk verlaten had,
worden door d. getuigenis v. zijn reisgenoot
Junius wederlegd. In 1588 werd hij door d.
classis v. Amsterdam tot 't predikambt bevoegd verklaard, on door d. kerkeraad tot
predikant in die stad beroepen. Zijn geleerdheid on welsprekendheid, gematigdheid on
waardigheid op' d. kansel deden steeds een
talrijke schare toevloeien om hem to hooren.
Hoe groote achting on vertrou wen hij genoot, bleak, then men hem to Amsterdam
verzocht, sommige leerstellingen in d. schrif-

ten v. Dirk Volkertsz. Coornhert, afwijkenda

v. die v. Calvijn, to wederleggen; on d. Franeker hoogl. M. Lydius hem, als leerling v.
Beza, aanzocht, 't gevoelen der Delftsche predikanten Van der Linden on Donteclock te
bestrijden, die tot d. infralapsarii (benedenvaldrijvers) behoorden. Arminius wilde a. dit
verlangen gehoor geven; doch bij zijn onder-.
zoek deed hem zUn onpartgdigheid tot eon.
ander besluit komen, dan men verwacht had,
on 't raadplegen v. 't N. T. deed hem als zijn
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besloten had, om uit 't gevallen menschelijk
geslacht zalig to maken allen, die a. zijn opwekkende genade door waarachtig geloof en
ongeveinsde godzaligheid gehoor gaven. Overeenkomstig dit gevoelen, ontwikkelde hij 't
leerstuk der praedestinatie of voorbeschikking, bij 't behandelen v. 't 9e cap. v. Paulus'
Brief a. d. Romeinen" op d. predikstoel; waar-

tegen zich vooral zijn ambtgenoot P. Plancius
verzette, en waarom sommigen hem v. afwijkingen v. d. zuivere leer der Hervormde kerk
beschuldigden.
Dit verhinderde niet, dat na d. dood v.
F. Junius, in 1602, curatoren der Leidsche hoogeschool Arminius tot hoogl. wilden aanstellen. d. Korkeraad on burgemeesteren v. Amsterdam wilden eerst zijn ontslag niet toestaan; on Plancius zocht vooral d. Leidschen
hoogl. F. Gomarus, ijverig verdediger der gevoelens v. Calvijn on Beza, tegen Arminius
to stemmen, zoodat doze zelf d. beroeping niet
wilde aannemen. tenzij hij eerst met Gomarus
eon mondgesprek zou hebben gehad. Dit had
ook plaats, met zulk gevolg, dat Gomarus
verklaarde, dat men hem verkeerd had onderricht, dat 't gevoelen v. Arminius to verdragon, on hij in alles wel voldaan was. Curatoren verklaarden tevens, dat Arminius zonder
grond verdacht werd en zich v. goon meer
vrijheid in d. leer had bediend, dan door d.
kerk was toegestaan. In 1603 ontsloeg d. Amsterdamsche regeering Arminius, die voor 't
aanvaarden zijner nieuwe betrekking nog door
Gomarus zelf tot doctor in d. godgeleerdheid
wenschte bevorderd to worden, met welke
waardigheid tot dien tijd nog niemand a. d.
Leidsche hoogeschool vereerd was. Hij verlangde dit inzonderheid, om daardoor Gomarus in d. gelegenheid to stellen, hem naar welgevallen over alle leerpunten to ondervragen.
Dit geschledde op 10 Juli 1603, bij welke gelegenheid Arminius een rodevoering hield „de
sacerdotio Christi". Hij nam daarop afscheid
v. zijn gem3ente, on vertrok naar Leiden, met
getuigschriften v. d. kerkeraad en v. d. classis
v. Amsterdam, waarin daze o. a. spraken v.
d. oprechtheid des onstraffelijken levens, d.
gezonde leer on zeden v. dozen zeer treffelijken persoon, en dat hij gedurendo d. 15 jaar,
welke hij lid der Classis was geweest, d. gezonde leer zuiver on met groote vrucht ge-

leerd, d. ware Christelpe religie met grooten
ijver verbreid, on zich m zijn ambt on omgang
jegens alien alzoo gedragen had, als een waar
dienstknecht v. J. C. betaamde.
Als hoogl.• zocht Arminius d. beoefening
der godgeleerdheid vooral v. onnutte on spitsvondige geschillen to ontdoen, on d. waarheid,. die naar d. godzaligheid is, door onderzoek des bijbels d. studenten aan to bevelen.
Daarom kon hij a. d. Nederl. Geloofsbelijdenis
en d. Heidelbergschen Catechismus, als menschelijke geschriften,niet zoo groot gezag
toekennen als sommigen deden, noch wilde
hij zich binden a. d. uitleggingen v. anderen,
maar alleen zich houden a. 't woord v. Jezus,
en wenschte hij d. kerk v. Christus weder tot
den lichaam vereenigd to zien. In een brief
a. d. hoogl. Drusius laat hij zich daarover
aldus uit : „Ik grond mij eeniglijk op Gods
woord, welks waarheid, volkomenheid on duidelUkheid ik, zoolang. God mij 't leven laat,
zal handhaven tegen aller menschen overleveringen, welke zij ook zijn mogen; on ik zal
nooit du den, dat men a. d. kerk v. Christus
eenigen anderen regel, hetztj onder d. naam
v. tweeden, of onder eenigen anderen opdringe,
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dan die in d. boeken des 0. en N. V. begrepen is." Aan deze beginselen bleef hij getrouw, toen tuss. Gomarus en hem d. twist
over d. leer der praedestinatie uitbrak. „Mijn
geweten getuigt mij," schrijft hij a. Uytenbogaart in 1601: „dat ik a. Gomarus door
woord noch daad aanstoot gegeven heb. Gereedelijk zal ik mij ook met hem verzoenen,
want ik weet, dat ik niemand mag haten.
God leere mij, mij over niets te kwellen, dan
waarover ik mij zelf te beschuldigen heb. In
onderzoek der waarheid zal ik intusschen
voortgaan, en met Gods hulp sterven, al zou
ik daardoor d. haat en d. nijd der geheele
wereld op mij laden. d. Leerling is niet boven
d. Meester."
Door d. invloed v. Gomarus, Plancius en d.
Leidschen predikant F. Hommius werd d.
twist al heviger, en uit d. gehoorzalen overgebracht op d. predikstoelen, waar men waarschuwde tegen d. nieuwe leerstellingen, oude
ketterijen in een nieuwen worm, en verandering der tot hiertoe aangenomen leer. Versch.
pogingen, om d. strijdende partijen tot een te
brengen, waren zonder vrucht; d. verwijdering in d. kerk werd grooter, en Gomarus
verklaarde zelfs in 1608, dat hij, met 't gevoelen v. Arminius niet voor Gods oordeel
zou durven verschijnen. In 1609 besloten daarom d. Staten v. Holland en West-Friesland
nog een poging te doen, d. beide Professoren
in hun vergadering te doen verschijnen, en
te beproeven, of zij door vriendelijke samenspreking over hun verschillen elkander zouden kunnen verstaan, hun toelatende elk v.
ztjne zijde vier predikanten daarbij uit te noodigen. Doze bijeenkomst had plaats op 20 Aug.,
en d. punten v. onderhandeling betroffen d.
leer der rechtvaardigmaking, voorbeschikking,
genade, vrijen wil en volstandigheid in 't geloof. Daze poging had niet 't gewenschte gevolg. Arminius, wiens zacht gemoed door al
dien twist hevig leed, was reeds sedert d.
aanvang v. 't jaar ongesteld; ook nu moesten
door 't vernieuwd toenemen zijner ziekte eenige
der voorgestelde punten onafgedaan blUven.
d. Staten bevalen daarop a. beide hoogleeraars,
dat elk hunner binnen 14 dagen schriftelijk
zijn gevoelen met een wederlegging zijner
tegenpartij a. hen zou inzenden, om tot d.
verwacht wordende kerkvergadering bij hen
bewaard to worden. Gomarus voldeed daaraan,
Arminius poogde 't to vergeefs, door d. hevigheid zijner ziekte belet. Op 12 Sept. schreef
htj a. d. Staten: „dat hij gehoopt had binnen
d. gestelden bid a. H. E. Mogenden over to
leveren al 'tgeon in d. bijeenkomst verhandeld was, en dat hij reeds gekomen was tot
"'I einde der verhandeling over d. Praedestinatie maar dat het God geliefd had hem
voor eenige dagen zoo aan to tasten, dat hij
genoodzaakt was zijn work to staken; dat
hij, zoo hij mocht herstellen, het zou voltooien
on zenden, of zoo het God mocht behagen,
hem langs dozen weg met een zalig afsterven en gehoopte verlossing to begenadigen,
hij voor zijn verscheiden orde zou stollen, dat
het door hem gestelde a. H. E. Mogenden getrouwelp zou worden overhandigd; en dat
hij bereid was met zijn gevoelen, dat hij in
conscientie voor God hield waarachtig to anon overeenkomstig d. woorde Gods, voor d.
rechterstoel v. Jezus Christus, Gods Zoon, d.
Rechter v. levenden en dooden, al ware het
op dat zelfdo uur en oogenblik, to verschUnen."
HU overleed op 9 Oct. 1699. Zijn ambtgenoot
P. Bertius, regent v. 't Staten-college, hield
op 22 Oct. in d. gehoorzaal der hoogeschool
,
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een lijkrede op Arminius, -waarin hij a. 't
slot zeide, dat a die hem gekend hebben,
hem nooit genoeg hadden kunnen achten, en
die hem niet geacht hadden, hem nooit genoeg hadden gekend.
d. Strijd, door Gomarus tegen Arminius
aangevangen, was 't begin v. dien tuss. d.
Contra-remonstranten en d. Remonstranten in
d. Nederl. Hervormde kerk. Aan deze laatsten
is dikwerf d. naam v. Arminianen gegeven,
ofschoon ten onrechte, als men daarmede wil
aanduiden, dat zij in alles d. gevoelens v. Arminius waren toegedaan; maar d. beginselen
v. gewetensvrijheid en eigen onderzoek des
bijbels hadden zij met hem gemeen. d. Schriften v. Arminius zijn kort na zijn dood afzonderlijk uitgegeven door zijn kinderen. Later
zijn zij gezamenlijk viermaal in 't licht verschenen, onder d. titel: „J. Arminii, Opera
theologica" (Lugd-Bat. ap. G. Basson, 1629;
Francof. 1631; Lugd-Bat. 1631; Francof. 1635).
Zijn „Examen thesium Fr. Gomari de praedestinatione" werd door Curcellaeus afzonderlijk
uitgegeven in 1645. Brieven v. hem komen
voor in d. „Praestantium ac eruditorum virorum epistolae theologicae et eclesiasticae."
't Hoofdwerk over zijn gesch. is: „Historia
vitae Jac. Arminii," auctore C. Brantio,• ,A.ccedunt H. Grotii et Dom. Baudii in Arminii
obitum Epicedia" (Amst. ex officina M. Schagenii, 1724). Zie voorts over hem, behalve d.
werken over d. kerkelijke geschiedenis des
vaderlands v. Uytenbogaert, Ypey, Dermout
en Glasius : P. Bertius, „De vita et obitu Cl.
Viri J. Arminii"; A. v. Cattenburgh, „Biblioth.
Script. Remonst." (Amst. 1728); Jac. Rogenboog, „Historic) der Remonstranten, (Amst.
J. Doll, 1774).
Arminius of Hermann, vorst der Cheruskers, zoon V. SIGIMER, omstr. 17 j. v. Chr.
gab., streed in zijn jeugd met zijn brooder
in dienst der Romeinen tegen Marbod, vorst
der Marcomannen. In zijn vaderland teruggekeerd, verdroot hem 't voortschrijden der
Romeinen over d. Rijn naar d. Wezer, waarin
hij to recht d. aanvang zag v. d. Rom. heerschappij over Germani6 ; en hij bracht een
geheim verbond tot stand, om d. Rom: landvoogd VARUS met zijn legioenen to over vallen
en to vernielen. Varus, ofschoon gewaarschuwd, waagde zich in d. dalen, venen en
bosschen v. 't Teutoburgerwoud, waar hij zich
met moeite een weg moest banen en zijn
slagorde niet kon ontplooien, en waar d. vrijheidlievende inboorlingen alle zijpaden en
schuilhoeken kenden. Arminius overviel hem
en na een ontzettenden strijd v. drie dagen
(v. 8 t. 10 Sept. v. 't j. 9 of 10 n. • C.) was 't
Rom. lege; drie legioenen stark, geheel vernield. Varus had zich in zijn zwaard gestort,
vele bevelhebbers waren gesneuveld en d.
overige werden naar 't wreede oorlogsrecht
v. dien tijd gruwelijk gedood. Arminius verdeelde d. buit onder zijn strijdmakkers, zond
't hoofd v. Varus a. Marbod en d. veroverde
veldteekenen, d. Rom. adelaars naar d. Brukteren en Marezaten, om ze in d. gewijde bosschen a. d. goden op to dragon. 't Tooneel
v. deze overwinning, d. zoogen. Hermanslag,
is niet nauwkeurig aan to wijzen; 't was vermoedelijk bij Datmold tuss. d. Werra en d.
Lippe. Keizer Augustus was wanhopig over
dit verlies; als een waanzinnige riep htj door
zijn paleis: „Varus! Goof mij mtjn legioenen
weder." Maar Drusus' zoon GERIUNICIIS heeft
d. smaad schitterend gewroken. In drie tochten (14 t. 16 n. C.) onderwierp hij, gebruik
makende v. d. onderlinge twisten der Ger-
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maansche stamhoofden, d. volken tuss. Rijn
en Wezer, en a. d. overkant v. d. Wezer bracht
hij Arminius met zUne Cheruskers een beslissende nederlaag toe, die in een waar bloedbad eindigde, waaraan Arminius ter nauwernood door d. snelheid v. zijn paard ontsnapte.
In 't jaar 21 n. Chr. is Arminius, die v. verraad beschuldigd word, door sluipmoordenaars
v. zijn eigen stam, gedood.

zijn „Essay on the principle of population"
waarvan d. eerste uitgave in 1798 't licht zag.
Zijn stellingen, ofschoon wellicht te algemeen
en onder to volstrekte vormen voorgesteld,
zijn door vroegere en latere ondervinding . bevestigd. In jeugdige staten, gelijk in Amerika,
ziet men d. bevolking met hare bestaanmiddelen zeer snel toenemen. In d. meer bevolkte
staten v. Europa heeft zulke toeneming, niet-

der armoede dwepen), maar d. Christelijke liefdadigheid breidt zich in d. beschaafde staten
met d. toeneming v. d. rijkdom uit. Dit getuigen d. steeds grooter wordende sommen,
d. vele inrichtingen v. allerlei acrd, die tot
voorziening in d. nood der behoeftigen geschonken worden. Toch hoort men bij 't toenemend hulpbetoon meer en meer klachten
over 't ontoereikende daarvan, over toenemende verarming over d. verplichting der regeering om met kracht tusschenbeide te treden. Men ziet in vele landen werkelijk onder
d. laagste klassen der maatschappij een toenemende ellende, een steeds aangroeiend getal v. hen, die ten koste v. 't algemeen leven
en luide beweren hierop recht te hebben;
recht, dat zti des noods door geweld en omkeering der bestaande maatschappelijke toestanden zullen laten gelden. 't Is een eigenaardig
verschijnsel der armoede, dat ook wel vroeger
niet onbekend was, maar thane meer wordt
opgemerkt, en d. naam heeft gekregen v.
pauperism, b j d. Duitschers ook wel liassenArmuth (verarming der menigte). 't Ontstaat
in zeer beVolkte landen door een
te sterke toeneming der bevolking boven
hare bestaanmiddelen. Deze leer der stoathuishoudkunde, v. zoo groot gewicht tot een
juiste beoordeeling v. 't vraagstuk der verarming en v. d. middelen daartegen aan te
wenden, werd voor eerst holder ontwikkeld
door d. Engelschen geestelijke MALTHUS, in

zijn echter tot twee hoofdbeginselen terug
to brengen. Te groote bevolking naar verhouding der bestaanmiddelen doet onder d.
laagste klassen een toestand v. verarming
en ellende ontstaan, die tot ziekten en grooter sterfte voert; of wel maakt d. mensch
bedachtzamer op d. toekomst, en voorkomt
of vertraagt huwelijken en vermindert alzoo
't getal geboorten, waarmede d. bevolking
toeneemt. Malthus noemde d. eerste volstrekte
beletselen (preventive checks), d. laatste zedelijke dwang (moral restraint). Overbevolking,
in d. zin v. hare to groote toeneming boven
d. bestaanmiddelen, was in d. staten der oudheid bekend, maar d. middelen daartegen genomen, waren afschuwelijk. Lycurgus verbood andere kinderen op to voeden dan die
welgeschapen en gezond ter wereld kwamen.
Ook Romultis liet alle gebrekkige kinderen
dooden. Te Athene stond het to vondeling
leggen vrij, en daarvan werd door d. lagere
volksklassen veelvuldig gebruik gemaakt.
Aristoteles en Plato keurden d. kindermoord
goed, ja, prezen dien aan. Tegenwoordig nog
geschiedt 't ombrengen der pasgeboren kinderen in 't dicht bevolkte China op groote
school. Er zijn provinci6n, waar 't getal kindermoorden 80 k 40 pct. der geboorten bedraagt (Zie hierover: „Note sur Pinfanticide
en Chine", par Rondot, in 't „Journal des
Economistes", 1850). 't Christendom stuit daze
vreeseltke bedrijven en schept instellingen,
-die vooral ook ten doel hebben verzorging
en opleiding der eerste jeugd; gestichten voor
kraamvrouwen, vondelingshuizen, crtsches en
bewaarscholen behooren hiertoe. Maar ook 't
beginsel der Christelijke Heide most door rode
en overleg bestuurd worden, zal 't niet verkeerde vruchten dragen. Dikwerf toch werken zulke inrichtingen, vooral d. vondelings•

Armitrage (EDw.), een voortreffelijk Engelsch historieschilder, werd 2f4 Mei 1817 geb.
Htj oefende zich te arijs
P
onder Delaroche,
en behaalde reeds vroeg prijs op prijs, o. a.
voor d. fresco's in 't Britsche parlementsgebouw. Onder zijn beroemdste stukken behooren: „d. Slag bij Inkerman" en „Cavalerieaanval bij Balaklava". (Tot 't ontwerpen dezer
stukken was hij in 1854 op last der Britsche
regeering naar d. Krim gereisd). Voorts „Begrafenis v. Christenmartelaars onder Nero";
„'t Gastmaal v. Esther"; „d. Vrouwen v.
oud-Griekenland" „Juliaan d. Apostaat" en
„Vrede” (een schilderij v. 1871).
Armoede heet in 't algemeen d. toestand
v. hen, die niet in staat zijn in eigen behoeften te voorzien, en die voor bun levensonderhoud d. toevlucht tot d. welwillendheid en 't
vermogen v. anderen moeten nemen. Zeer
verschillende oorzaken kunnen daartoe aanleiding geven. Ziekte of hooge ouderdom, hulpeloosheid derjeugd, ongelukken en plotselinge rampen, die velen treffen, en tijdelijk
v. bestaanmiddelen berooven, zijn oorzaken,
waardoor in elke maatschappij armen geteld
worden. In d. beschaafde staten der oude wereld waren enkele inrichtingen,. om in d. nood
v. zulke behoeftigen te voorzien. In d. Prytanegn der Grieken werden zij opgenomen,
die gewichtige diensten a. 't vaderland bewezen hadden. In d. oorlog verminkten werden te
Athene op 's landskosten onderhouden. Christus' liefdeleer heeft echter 't voorzien in d.
nood der behoeftigen tot een algemeene zedenwet gemaakt. d. Armen zullen wij naar
zijn woord in onze maatschappijen steeds met
ons hebben, (hoe sommigen ook over uitroeiing

tegenstaande d. groote uitbreidingen der nijverheid en 't toenemen der kapitalen niet zoo snel
plaats. Uit dit verschijnsel laat zich met zekerheid 't besluit trekkers , dat d. physieke mogelUkheid voor vermeerdering v. 't menschdom
(die overal dezelfde is) in jongere staten ongestoorder kan werken dan in oude. d. Reden
hiervan is, dat d. bestaanmiddelen er meer
gereed voor d. hand liggen. d. Tragere ontwikkeling der bevolking in oude staten hangt
derhalve noodwendig samen met d. meer
langzame toeneming der bestaanmiddelen, of,
wat hetzelfde is, v. 't kapitaal. Onder dit
laatste versta men hier alle besparingen,
die tot nieuwe voortbrenging v. rijkdommen
worden aangewend. In weinig bevolkte landen heeft men vele gelegenheden zijn kapitaal met groote winst aan to wenden, en is
d. vruchtbare nog niet ontgonnen bodem een
bron, die a. velen overvloedige bestaanmiddelen an
k verschaffen. In dicht bewoonde staten mist men vele dezer voordeelen. Toeneming v. bevolking hangt derhalve samen
met meerder of minder toeneming v. kapitaal,
en moat daarin hare grens vinden. d. Bevolking wordt in versch. tijden en landen door
versch. oorzaken en middelen, binnen die
grens gehouden of teruggebracht. Malthus
noemde die oorzaken Checks on population. Zij
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huizen, ontucht en misdaad in d. hand. Uit
dit oogpunt zijn zij ook door Malthus veroordeeld. Hoe nadeelig zij op d. zedelijkheid
der bevolking kunnen werken, blijkt o. a. uit
't aalmoezeniersweeshuis to Amsterdam (in
1824 opgeheven), waar vooral ook vondelingen
worden opgenomen. In 1817 bedroeg dat getal 763, in 1841 slechts 36 kinderen. In s. Petersburg en Moskou, waar dergelijke inrichtingen op groote schaal bestaan, geven zij
tot onrustbarende verschijnselen aanleiding.
Verzet 't Christendom zich tegen misdadige
opruiming v. armlastigen, d. wetenschap brengt
er veel toe bij, om 't menschelijk leven gemiddeld een langer duur te schenken. Bij
deze omstandigheden alzoo zou men licht
denken, dat d. bevolking snel boven d. bestaanmiddelen toeneemt. Dit is echter zoo
niet. In ons vaderland neemt d. bevolking
sinds een halve eeuw jaarlijks met iets meer
dan 1 pct toe, terwijl 't nationaal vermogen,
41. som v. alle bezittingen, jaarlijks veel meer
dan 1 pct toeneemt. Waar bevolking en kapitaal volgens versch. beginselen toenemen, en
bij d. eerste strekking bestaat, om 't laatste
te overschrijden, zal in d. lagere rangen der
maatschappij en bij die, welke v. dagelijksch
loon leven moeten, een gestadige drukking
tegen die bestaanmiddelen ontstaan. Bit nu
geeft ellende, nood en armoede. Bij weinig
zedelijke ontwikkeling, bij weinig behoeften,
kennen deze klassen noch d. zucht om te
besparen, indien dit mogelijk is, noch d. wil
eener zedelijke onthouding. Zij vermeerderen
in veel sterker verhouding dan d. hoogere
standen, en met elke vermeerdering wordt
hun toestand ellendiger, worden zij zelf onrustbarender voor d. staat. Deze toestand v.
verarming of pauperisme wil men nu op
allerlei wijzen to keer gaan, en men gelooft,
dat d. regeeringen dit, der maatschappij met
gevaar dreigend, verschijnsel moeten tegenwerken.
Onder d. middelen, hiertegen aangewend,
zijn d. stelsels v. verplichte armenzorg. In
Brittanni6 en meer andere staten wordt hiertoe
een bepaalde belasting, d. armentax, geheven.
In 1830 a 1834 was 't bedrag dezer tax in Engeland gemiddeld f 81 055 800; na d. invoering
eener verbeterde wetgeving in 1835 a 1841
ruim f 55 126 000; in 1848 en '49 steeg zij weder tot meer dan 70 millioen gulden. Een
armentax gaat doorgaans gepaard met strenge
bepalingen tegen d. bedelarij. d. Werklooze
armen worden in gestichten of kolonien opgenomen, waar hun werk gegeven wordt tegen geringe verdiensten. Dit is 't stelsel der
werkhuizen, der arbeidsinrichtingen, der armen- en bedelaarskoloni6n. Bijna alle tijden
en landen hebben dergelijke inrichtingen gekend. Onze armenkoloni45n zijn in 1818, naar
't plan v. d. gouv.-gen. Van den Bosch (Zie
zijn verhand. over d. mogelijkheid, d. beste
wijze v. invoering en d. belangrijke voordeelen eener algemeene armen-inrichting door
't vestigen eener landbouwende kolonie ? Amsterdam, 1819.) opgericht, en zij hebben De.nemarken en Pruisen navolging gevonden.
Men moet echter in 't algemeen v. al dergelijke inrichtingen zeggen, 'tgeen Rose („Observations on the poor-laws in England") daar
van zeide, dat d. werk- en industrie-huizen
verwarrende hulpmiddelen zijn (tegen d. armoede) en schitterende dwalingen in d. staathuishoudkunde. d. Groote bezwaren er tegen
zijn: dat zij kapitaal ontnemen a. d. vrije
ntiverheid, dat zij op d. duur slecht werk
leveren, dat geen debiet heeft of, lager ver-
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kocht wordende, d. marktprijs bederft; en dat
zij doorgaans zeer kostbaar zijn. Juist en
afdoende is dit aangetoond door Mr. W. C.
Mees („d. Werkinrichtingen voor armen uit een
staathuishoudkundig oogpunt beschouwd."
Rotterdam, 1844). Van landbouwende en armen-kolonien kan men alleen zeggen, dat zij,
over 't geheel genomen, minder verlies opleveren, en dus meer doeltreffend mogen geacht worden dan arbeidshuizen. Hoe ondoeltreffend deze laatsten werken als middelen
om armoede tegen te gaan of om d. werklooze
armen nog wel tot voortbrengers to maken
(gelijk sommige philanthropen en staats-economen warren) blijkt uit d. verhouding tuss.
d. opbrengsten der liefdadige gestichten en
hunne kosten v. onderhoud, die in 1817 dooreen gerekend was : in Engeland als 1 : 13; to
Edinburg 1 :10; te Dresden 1 : 9; te Veneti6
1 : 11; in Nederland in 1828 1 : 18; in Tri6st in
1832 1: 21; in Florence in 1835 1 :16; in NewYork 1: 21. (Zie Naville, „De la CharitO
de ses effets, de ses causes, et specialement des
maisons de travail", Paris, 1836, 2 vol.). Al dergelijke inrichtingen bloeien slechts voor korten
tijd en eindigen met to niet to gaan, twin ze
met groote kosten door d. regeeringen worden in stand gehouden, gelijk uit d. gesch.
ouzer eigen Kolonign v. Weldadigheid blijkt.
(Zie Staring, Les colonies agricoles de la soelke Neerlandaise de Bienfaisance", Arnhem,
1849).
Zoodra men gedwongen is to erkennen, dat
een groot deel der meest nijpende armoede,
dat 't pauperisme, d. voortdurende en toenemende verarming der lagere standen, hoofdzakelijk ontspruit uit een to grooten aandrang
der bevolking tegen d. bestaanmiddelen of 't
kapitaal, heeft men ook d. overtuiging, dat
d. eenige middelen, die duurzaam ten goede
kunnen werken, gegrond moeten zijn op vermeerdering v. 't kapitaal of v. d. nationalen
rijkdom on op omzichtigheid on zedelijkheid
bij d. lagere klassen. 't Eerste nu kan door d.
'regeeringen zeer bevorderd worden. Al hare
maatregelen tot bevordering v. handel on nijverheid hebben hierop weldadigen invloed. d.
Afschaffing der graanrechten in 't Britsche
rjjk heeft daar wellicht moor uitgewerkt tot
vermindering v. d. nood der lagere volksklassen dan d. groote sommen, door d. armentax
uitgedeeld. 't Is ook duidelijk, dat bloei v.
handel on nijverheid, d. w. z. v. alle middelen v. bestaan, d. arbeid gezocht on goad beloond doet worden, waardoor d. arbeidende
klassen welvaren on 't pauperisme meer on
meer verdwUnt. Men moet hierbij in 't oog
houden, dat dichtheid v. bevolkmg en onvruchtbaarheid v. d. bodem op zich zelf nog
geen redenen tot armoede zijn. Te alien AA°
zijn er steden on landen geweest, waar op
een kleinen of schralen grond groote welvarende massa's bijeenwoonden, waar armoede
schier onbekend was. Immers d. vraag is
maar, of 't getal burgers, die meer voortbrengen dan zij verbruiken, groot genoeg is. Een
tweeds hier passende opmerking is deze, dat
arbeid v. d. geest steeds meer heeft gegolden
dan ruwe kracht, dat hij die wat meuws,
schoons, nuttigs bedenkt, grooter dienst a. d.
gemeenschap bewijst, on haar rijker maakt
dan hij, die alleen zijn spieren krachtig inspant. Deze vermeerderde en meer waarde
hebbende voortbrenging zal vooral bereikt
worden door alle maatregelen, die d. opvoeding en 't onderwijs verbeteren. Onderwijs on
.opvoeding, waarbij a. d. jeugd beginselen v.
zedelijkheid, spaarzaamheid, bedachtzaamheid
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en zorg voor d. toekomst worden ingescherpt,
zullen hier tot groote uitkomsten voeren.
Evenzoo verdienen alle middelen en instellingen aanbeveling, die geschikt zijn, om bovengenoemde deugden bij d. mindergegoeden op
te wekken, en die hun d. overtuiging kunnen
geven, dat zij zelf tot d. verbetering v. hun
lot moeten medewerken. Dit wordt bevorderd
door kosteloos onderwijs, werk- en industriescholen, spaarbanken, zieken- en begrafenisfondsen, maatschappij'-en v. levensverzekering
en v. onderlingen onderstand. Ook d. onderstand, a. airmen te verleenen, moet v. d. genoemde beginselen uitgaan en 't schijnt wel,
dat kerkelijke liefdadigheid door diaconign
uitgeoefend, meer waarborgen voor zuinigheid in beheer en voor toezicht op d. zedelijkheid der armen en bedeelden oplevert, dan
een armenzorg, die v. staatswege door ambtenaren geschiedt. Men zal bij alle armenbedeeling echter steeds streng moeten te werk
gaan en d. bedeelden hunne volstrekte afhankelijkheid en 't onverplichte der gaven moeten inprenten. Dit laatste is vaak geheel uit
't oog verloren, en 't recht om te leven, 't
recht op arbeid, d. rationale en regeeringswerkplaatsen en zoovele andere hersenschimmen v. 't Socialisme en Communisme hebben
daaraan hun ontstaan te danken gehad. Zoolang dergelijke denkbeelden blijven heerschen
onder d. lagere volksklassen en gehoor vinden bij lands- of gewestelijke overheden, is a.
't pauperisme geen einde te zien en voor d.
staten geen blijvende rust te wachten. Men
mag daarenboven er ernstig op bedacht zijn
om d. liefdadigheid, hetzij ze v, staatswege of
v. godsdienst-gezindheden uitgaat, zooveel mogelijk te beperken; immers d. uitspraak v.
Le Jeune in zijn „Geschiedkundige nasporingen omtrent d. toestand der armen en d.
bedelarij" (Den Haag, 1816 bl. 146), blijkt waar te
zijn en is hoogst opmerkelijk, „dat in Nederland, in Italie en overa1, waar d. meeste gestichten of fondsen voor behoeftigen zijn, ook
hun aantal in evenredigheid is aangegroeid."
Onder d. middelen, die reeds in d. oude staten
v. regeeringswege tegen verarming, uit overbevolking ontstaande, werden aangewend, was
't stelsel der kolonien of volkplantingen. Men
herinnere zich slechts, hoe d. bloeiendste ateden en. staten a. d. ku.st der Middellandsche
zee hun oorsprong te danken hadden a. Phenicische of Grieksche kolonisten. d. Vraag
doet - zich hierbij voor, of d. kusten v.- d. Atlantischen .en v. d. Stillen oceaan niet evenzeer bestemd schijnen, om d. overtollige bevolking v. Europa te ontvangen; die tot bloeiende en machtige volken te zien aangroeien,
wier ontluikende welvaart wederkeerig gunstig op 't rnoederwerelddeel kan terugwerken.
In Engeland winnen deze denkbeelden veld,
en zij worden door bekwame schrijvers voorgestaan. Mill („Principles Of political economy," London, 1849, 2 vol.)_ juicht 't toe, en
op uitgebreider schwa wordt 't vraagstuk,
als een kunst, die verwaarloosd is _maar geleerd moet worden, behandeld door Wakefield
in zijn „View of the art of Colonisation, with
present reference to the British Empire,"
London, 1849. Hoevele bezwaren er ook tegen
d. denkbeelden dozer schrijvers en hunner volgelingen mogen to opperen zljn , zij verdienen
ernstige overWeging, vooral in d. landen, die
uitgestrekte en vruchtbare volkplantingen
bezitten; waarbij echter opgemerkt moot worden, dat volkplantingen naar een oord, dat in
warmtegraad zeer met 't moederlandverschilt,
met name uit gematigde landen naar Tropi-
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sche gewesten d. kiem v. hun ondergang in
zich dragon.
d. Literatuur over dit belangrijk onderwerp
is, vooral wat betreft d. toestand der arbeijende volksklassen en der middelen en plan-glen om dien to verbeteren, zeer uitgebreid.
d. Leer der bevolking, die tot grondslag bij
-dit onderwerp moet strekken, wordt in d.
meeste leerboeken der staatshuishoudkunde
behandeld. Afzonderlijke geschriften daarover,
buiten 't aangevoerde v. Malthus, zijn : Siiszmulch, „Gottliche Ordnung in d. Veranderungen. des Menschengeschlechtes (Berlin, 1775);
Bernouilli, „Populationistik oder BevOlkerung swissenschaft" (Ulm, 1840); d. geschriften v.
Quetelet, Hoffman, G
- raham, Godwin, Everett
en Alison. d. Amerikaan Carey is een ijverigbestailder der leer v. Malthus (men zie zijn
werk : „The past, the present and the future,"
London 1848). Over 't eigenlijke armwezen, d.
liefdadigheid en d. insteilingen, daaruit ontspruitende, is d. literatuur mode zeer rijk. Ons
vaderland heeft eerst sedert 1774 een eigene
letterkunde over dit onderwerp. Een overzicht,
v. d. geschriften sedert dien tijd over 't armwezen, in Noord-Nederland in 't licht verschenen, vindt men in d. door d. Hollandsche
maatschappij der wetenschappen bekroonde,
verhandeling v. Jhr. Mr. J. De Bosch Kemper (Haarlem, bij Loosjes, 1851). In Frankrijk
en Duitschland is ook nog een uitgebreide literatuur ontstaan over d. middelen tot lotsverbetering der arbeidende klassen, waarmede
in 't nauwste verband staan d. leeringen en
plannen v. 't Socialisme en Communisme.
Onder deze laatste rubriek moet men ook
mede tenon d. geschriften v. s. Simon, Fourrier, Louis Blanc, Proudhon met die v. hunne
volgelingen en tegenstanders.
Armorica, waarsChijnlijk aldus geheeten
naar 't Keltische ar moer = aan zee, was d.
oude naam V. 't Westelijk deel v. Gallie, tuss.
d. Seine en Loire, 't tegenw. Bretagne en.
Normandie. Soms werd ook 't Zuidelijker land
tuss. d. Loire en Garonne daaronder begrepen.
In Armorica woonden d..Veneti, Rhedones,
Nannetes en meer stammen, die alle door
Caesar onderworpen werden.
Armpolyp (Hydra) heet een gesl. v. d
orde der Zoetwaterpotypen. d. Soorten v. dit
gesl. hechten zich . op" waterplanten in slooten
en vijvers, hebben draadvormige vang-armen,
die om d. mond geplaatst en v. netels voorzien zijn. Er zijn grijzo, groene • en bruin&
soorten. Zij vermemgvuldigen zich door knopvorming en door eieren.
Armpootige of mantelkieuurige weekdieren vormen een orde v. d. -klasse der whelpdieren (conchifera). Van deze merkwaardige
dieren bestaan ongeveer 80 soorten. maar er
worden wel 2000 fossiele soorten in oudere
aardlagen aangetroffen. Zij hebben twee schalen, waarvan d. rugschelp altijd veel grooter
is dan d. buikschelp. Zij zijn op d. zeebodem,
sours in zeer groote diepten, vastgehecht met
d. rugschelp of ook met een pees, die door
een opzettelijke ruimte tuss. d. schelpen uitkomt. Ter weerszijde v. d. mond zijn vleezigebuizen, waarmede 't dier zijn voedsel opneemt
en d. schelpen opent en sluit, want er is geen
veerkrachtige slotband, die d. schelpen opent,.
ook d. kieuwplaten der overige schelpdieren
ontbreken; d. ademhaling geschiedt waarschUnlijk door franjeachtige aanhechtsels a.
d. armen. 't • Opmerkelijkste is, dat deze dieren twee en sommige zelfs vier Ma
rten hebben.
Arzrustrortg(zoHN) was geneesheer en dichter. Zijn schriften over d. .geneeskunde zijn
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vergeten. Zijn leerdicht The Art of 'preserving health" (London, 1744 en 1768) heeft
waarde behouden. Een ander gedicht The
Oeconomie of Love" (London, 1739, gewijzigd
1768) is een parodie op sommige leerdichters.
Armstrong (WILLIAM GEORGE), d. vervaardiger v. 't Eng. getrokken geschut, werd in
1810 geb. en was advocaat te New-Castle, toen
hij zich op werktuigk. toelegde en in d. proeyen v. d. Italiaan Cavalli en d. Zweed Wahrendorff aanleiding vond, om 't stelsel v. geweren met getrokken loop ook op kanonnen
toe te passes. Na zijn plan voor d. minister v.
Oorlog, d. Hertog v. New-Castle, ontwikkeld
te hebben, bood hij met diens goedkeuring in
1856 a. d. regeering zijn uitvinding aan, om
stalen kanonnen met gegroefden loop en achterlading te vervaardigen. Hij ontviiig daarvoor 10 000 p. st., d. titel v. ridder en een
aanstelling tot bestuurder der geschutgieterij
te Woolwich. Toen echter in 1863 een commissie benoemd werd om zijn geschut te
onderzoeken, nam hij zijn ontslag, en hij
rid-Ate sedert groote eigene geschutgieterijen
te Elswick bij New-Castle op. 't Rapport der
commissie was niet gunstig voor d. achterladers, en bij een wedstrijd tegenover KRUPP,
te Berlijn, behield d. laatste d. overhand door
toepassing v. 't prismatisch buskruit. In d.
nieuwere fabrieken v. ARMSTRONG worden
thans voortr. achterladers vervaardigd v. gegoten staal met een kaliber v. 41 a 46 cM.
en een schot-snelheid v 550 a 600 M.
Armstrong (GEO. FRANC.), een dichterlijk
geleerde, werd 5 Mei 1845 nabij Dublin geb.,
verwierf snel grooten roem, en werd in 1871
hoogl. in d. geschied- en Eng. letterk. to Cork.
Zijn voorn. werken zijn : „Poems" (2e dr.1877);
„Poems lyrical and dramatic" (2e dr. 1872);
't treurspel „Ugonen (1870) en een trilogie
„Isratil", bestaande uit d. drama's Saul, David
en Salomo (1872-1876).
Arnaud (GEORGE
geb. to Franeker, 16
Sept. 1711, studeerde onder biding v. Tib.
Hemsterhuis en Petr. Wesseling, en leverde
reeds op 17-jarigen- leeftijd een „Specimen
animadversionum criticarum and aliquot scriptores graecos". Te Leiden studeerde hij in d.
rechtsgeleerdheid on schreef hij: „Over d.
rechten der slaven bij d. Romeinen" (1734).
Tot lector in d. rechtsgeleerdheid to Franeker
benoemd, vervaardigde hij „Twee boeken v.
ondersch. gissingen" (1738, later herdrukt en
vermeerderd); hij werd tot hoogleeraar to
Franeker aangesteld, maar overl. op 1 Juni
1740, eer hij zijne lestEien begonnen had.
Arnaud

(FRANgOIS THOMAS MARIE BACU-

een verdienstelijk Fransch schrijver,
werd in 1718 to Parijs geb. Hij schreef o. a.
drie treurspelen, waaronder „Coligny ou la s.
Barthelemi" (1740). Voltaire was zijn vriend
en Frederik II, die hem door 't Epitre a Manon" had leeren kennen, opende een briefwisseling met hem, en riep hem naar Berlijn.
Na een jaar vertrok d'Arnaud naar Dresden.
Later naar zijn vaderland terug gekeerd, geraakte hij onder 't Schrikbewind in d. gevangenis, verviel tot armoede, on stierf to Parijs,
8 Nov. 1805. Zijn voorn. werken zijn: „Les
epreuves du sentiment"; „Les delassements d.
l'homme sensible" on „Les loisirs utiles"; zijn
„Oeuvres" verschenen to Parijs in 1770 (later
in 12 dln, 1803). •
Arnaud (JACQUES LE ROY d. s.), geb. 20
Aug. 1796 te Bordeaux, was v. burgerafkomst,
werd eerst luitenant b. d. lijfwacht v. Lodewijk XVIII, maar berokkende zich door zijn
lichtzinnig gedrag zijn ontslag, leidde daarna
LARD D'),
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een zeer avontuurlijk leven, trad onder kon.
Lodewijk Filips op als slachtoffer zijner vrijzinnige gevoelens, kreeg een officiers-aanstelling on noemde zich MI DE SAINT ARNATJD. In
Afrika onderscheidde hij zich evenzeer door
dapperheid als door een verkwistend leven,
maar klom snel in rang, on werd door Lodewijk Napoleon als een geschikt medestander
beschouwd voor d. voorgenomen Coup d'etat.
Hij word in 1851 minister v. oorlog, ontwikkelde bij d. welgelukten aanslag v. 2 Dec.
groote schranderheid en geestkracht, en werd,
toen 't Keizerrijk gevestigd was, maarschalk
v. Frankrijk en groot-stalmeester v. Napoleon
III. In d. Krim-oorlog werd hem 't opperbevel
opgedragen, on leverde hij d. slag a. d. Alma,
.maar zijn gezondheid was ondermijnd; hij
moest 't beleg v. Sebastopol a. Canrobert
overlaten, en overl. a. boord v. 't schip, dat
hem naar Konstantinopel bracht, op 29 Sept.
1854.
Arnauld (ANTOINE), een beroemd Fransch
rechtsgeleerde, behoorde tot een oude, aanzienlijke familie uit Auvergne, on werd geb.
in 1560. Hij was een ijverig voorstander v.
Hendrik IV, en heeft zich behalve door een
aantal kleine geschriften, voorn. beroemd gemaakt door zijn krachtige verdediging v. d.
Universiteit to Parijs tegen d. Jezuleten, wier
haat hij zich daar door op d. hals haalde, en
die hem tot aan zijn dood (29 Dec. 1619) vervolgd hebben. Zijn vele kinderen maakten d.
kern uit der Fransche Jansenisten, die tot 't
beroemd Port-Royal behoorden. Dit Port-Royal
was een klooster, door d. abdis ANGELICA
ARNAULD, Antoines' dochter, gesticht, dat door
d. invloed v. een vriend v. JANSENIUS, JEAN
DUVERGER DE HAURANNES, 't hoofdkwartier
werd v. d. strijd der Jansenisten tegen d. JezuIeten. Een zoon heette ook ANTOINE ARNAULD,
on was geb. 6 Febr. 1612, dus slechts ruim 6 jaar
voor d. dood zijns vaders. Schoon hij oorspronkelijk meer neiging had voor d. beoefening
der rechtsgeleerdheid, wijdde hij zich op raad
on met hulp v. d. vriend zijner familie, Jean
Duverger d. Haurannes, abt v. s. Cyran, a. d.
godgeleerdheid en a. d. wijsbegeerte. Hij vereenigde zich geheel met d. denkbeelden v.
s. Augustinus, wiens schriften hij met vrucht
had gelezen. In 1643 werd htj door d. Sorbonne
tot doctor der Theologie bevorderd, on gaf
hij 't geschrift uit : „De la frequente Communion," waarvan d. strenge beginselen zoo
zeer afstaken bij d. zedeleer der Jezuleten.
dat deze, vooral ook om zijn belangstelling in
d. zaak der Jansenisten, bewerkten dat htj
vluchten moest, en dat d. Sorbonne in 1656.
hem zijn waardigheid als doctor ontnam. d..
Dusgen. vrede v. paus Clemens IX bracht hem
wel uit zijn verbanning terug; maar slechts
voor korten tijd. Hij maakte zich dezen ten
nutte, door d. leer der R: Bath. kerk tegen
d. Hervormde te verdedigen. Met zijn vriend .
Nicolle gaf hij (in 3 dln, Parijs, 1669-1672) ,
uit:„LaperOdlfoicthquechant l'eucharistie." Hij werd echter op nieuw
vervolgd, op aansporing v. d. aartsbisschop
v. Parijs, d. Harlay, en onder goedkeuring v..
Lodewijk XIV, die vreesde door horn in d.
uitvoering zijner plannen belemmerd to worden. Sedert 1679 vond hij veiligheid in Belgig.
Daar gaf hij vele strijdschriften uit, deels tegen d. Jezuleten, deels tegen d. Hervormden,
deels tegen d. Franschen wusgeer Malebranche..
Hij overl. in een plaatsje bij Luik in 1695.
Veel heeft Arnauld geschreven, dat alleen
a. zijn ttjdgenooten belangstelling kon inboesemen, schoon 't v. zijn groote geleerdheid..
-
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scherpzinnighoid en juist oordeel getuigt. Het
zijn uitstekende talenten had hij veel weer
voor d. kerk en d. wetenschap kunnen doer,
als h ' niet gedurig in twist ewikkeld was
gewee^st. Toch heeft 't een en ander, dat htJ
op 't ggebied der wijsbegeerte heeft tot stand
gebracht, eon duurzame waarde. Daaronder
mag voorn . gerekend worden zijn geschrift:
„1'Art d. penser ou Logique ." Hierin heeft hij,
met uitzondering v. d. leer der Inductie d.
geheele Logica volledig, duidelijk, bevallig,
classiek voorgedragen , en daardoor eon work
geleverd, dat altijd waarde zal hebben en
tot nog toe niet overtroffen is. Hij was goheel d. wijsbegeerte v. Cartesius toogedaan.
Doze heoft hij zelfs verder ontwikkeld, en
dieper doordacht, 't geen duidelijk blijkt in zijn
wederlegging V. Malebranche, die met opzicht
tot d. idee ^ n beweerde, dat d. mensch niets
ziet dan alleen in God. In 't algemeen onderscheidde hij godgeleerdheid en wijsbegeerte
V. elkander. Schoon hij 't geloof niet a. d. rode
onderwierp, hield hi toch d. rechten der laatste
staande. Evenzoo bestreed hij 't schadelijk
vooroordeel, dat op 't gebied der wetenschap
alleen d. uitspraken der Ouden beslissend zouden zijn; d. grond v. dit zijn gevoelen was,
dat d. redo v. d. eon geen hoogere waarde
heeft, en niet geloofwaardiger is dan die
V. d. ander. Zijn gezanienlijke werken zijn
door d. abt Hautefage uitgegeven in 48 din
(1775-1783). d. Wijsgeerige werken zijn in 't
380, 39e en 40e deel; d. letterkundige in deel
41 en 42. Ook bestaat Or V. d. wijsgeerige
werken eon afzonderlijke uitgave.
(ANTOINE VINCENT), gob. 1 Jan.

1766 to Parijs, maakto in 1792 grooten opgang
door zijn treurspelen „Marius" en „Lucrece"
en word zeer onderscheiden door Bonaparte,
die hem in 1797 tot bestuurder der Ionische
eilanden aanstelde, en als Keizer hem lid V.
't Instituut en medewerker a. d. „Dictionnaire
de 1'Academie" maakte. Onder d. Restauratie
moest hij, nadat zijn treurspel „Geeranicus"
groote opschudding verwekt had, 't land verlaten. In 't testament v. Napoleon word hem
100 000 fcs gelegateord. Onder Lodewijk Flips
wend hij secretaris der Academie, maar hij
oven . reeds 16 Sept. 1834 . In 1826 schreef hij
't treurspel Guillaume de Nassau", in 1828
Guelfos et &ibellins ", en or verschenen v.
1L em ook twee bundols fabelen Zijn gezamenli jke werken zijn uitgeg . in 1818 to 's Gravenhage in 4 din ( hordr. Parijs, 1824).
Arnauten , Zie AlbaniJ.
Arend (aoHANN), was eon Luthersch ggodgeleerde, in 1555. to Ballonstedt in Anhalt
gob. Schoon zijn tijdelijke omstandighedon zeer
bekrompen waarn, ggaf htj steeds troffendo bl ^jken v. weldadigheid . Zijn godadienstigo schrifton zijn vol vuur en kracht , on onder doze
is . zijn „ Wahres Christenthum," dat in bijna
alle beschaafde talon is overgezet, 't meest
bekende. Door dl work, waarin veel voorkomt,
dat met d. denkwijze der streng•orthodozen
niet overeenkwam, haalde hij zich groote onaanggenaamheden , inzonderheid met Osiander,
op d. hals. Hij stied in 1631, als super intondent
to Celle, nadat hij weinigge urea to voren over d.
woorden v . Psalm 126 : „ Wie met tranen zaaien,
zuilen met blijdschap maaien" geprodikt had.
Amid (KARL EDUARD), dichter en geschiedschrijver, word gob. 23 Febr. 1802, in 't Posenache, on oven . 3 Sept. 1874 to Charlottenburg.
Van zijn vole schnften zijn d. belangripkste
d. treurspelen „Die. beiden Edelleute von Venedig" (1827) en „Caesar and Pompejus" (1833);
„IsraBiitische Gedichte " (1829) en d. hlstorie-

werken „Ursprunz and Entwickfung des Iranzosischon Volkes (3 din, 1846) • Geschichte
der fraazosischen Revolution" (t c11n, 1851) en
ais vervolg op d. Wereldgeschiedonis v. Becker
„Geschichte der Jahre 1867-187L"
Arndt (ERxsT MORITZ) gob. 26 Dec . 1769 op
't oil. Rugen, word na veto reizen en studiln in
1805 hoogl. in d. geschiedk, to Greifswald. Zijn
vaderlandsch gevoel verzetto zich met kracht
tegen d. Fransch-gezindheid v. vole zijner
landgonooten, on om zijn verzet to en d. Fransche heorschapp ii moest hij na d. slag bij Jena
(1806) 't land veriaton. Hij week naar Zweden,
maar zond vandaar 't indrukwokkend g0schrift „Geist der Zeit" onder zijn landgenooten, dat in 1877 eon 6e druk beleofde. Na zich
meermalen to middon der overheerschers gewaagd to hebben, kwam hij in 1812 op uitnoodiging v. d. vrijheer Von Stein naar S. Petersburg; en zond vandaar uit d. kleine geschriften en vaderlandsche liederen, die zooveel hebben bijgodragen tot opwekking v. d.
Duitschen geest on d. bevrijdingsoorlog. Dozen
stroed hij mode. In 1818 word hij benoemd
tot hoogl, to Bonn, maar zoo groot was d.
reactie en zijn teleurstelling, dat hij reeds in
1819 geschorst word wegens „demagogische
woelingen". Eon der eerste regoeringsdaden
V. kon. Friedrich Wilhelm IV was echter
hem in zijn ambt to herstollen. Bij d. algemeene volksbeweging v. 1848 werkte Arndt
met jeugdige geestdrift. Hij word tot lid v.
d. Nationale Vergadering gekozen on daar
met eon plechtigo hulde ontvangen. Hij sprak
or vaak in kernachtige, gloeiende zinnon, en
werkte mode tot d. aanbieding v. d. keizerskroon a. d. Boning v. Pruisen ; maar trok zich
bij d. ommekeer der zaken in Mei 1849 terug,
on keerde tot z jn academietaak weder. Hij
oven., 91 jaar oud op 2 Jan. 1860. Zijn veroorders hebben hem I$j Bonn eon bronzen standboold opgericht. E. M. Arndt was goon genie
en goon wijsgoer , maar eon krachtig man
naar lichaam en ziel, met eon helderen geest
en eon warm hart, eon merkwaardig man, die in
d. eerste holft der 190 eeuw grooten invloed
heeft gehad op d. geschiedenis v. Duitschland.
Bij dat abs was hij eon ongemeen vruchtbaar schrjver. Van zijn liederen zijn 't meest
bekend : „Was ist des Deutschen Vaterland ?" ;
Was blasen die Trompeten ? Husaren herausl"
on „Sind wir vereint zur guten stunde".
Van zijn vlugschriften „Soldatenkatechismus"
(1813) . en „Blchlein fflr den liebon Bdrgersund Bauersmann" (1848). Van zijn Geist der
Zeit" gaf hij in 1854 eon vijfde doel onder d.
titel: „Pro populo Germanico"
Arndt (wILHELM) , goschiedschrijver, word
gob. to Lobsen in Posen, 27 Sept. 1838. Hij
word in 1876 hoogl. to Leipzig on in 1877
medebestuurder V. 't historisch seminarium
aldaar . Hij was ijverig medewerker a. d.
„Monumenta Germaniae historica ", on schreef :
„Kleine Denkmaler aus der Herovingerzeit"
(1874) en „Schrifttafeln zum Gebrauch bei
Vorlesungen and zum Selbstunterricht" (2 st.
1876-1878).

Arndts (KARL LuDw.) gob. to Arnsberg opp
19 Aug. 1803, word in 18555 benoemd tot hoogl.
in 't Rom. rocht to Woonen, on overl. daar
1 Mrt 1878. d. Keizer benoemde hem tot lid
V. 't Heerenhuis , en daarin was bIj eon der
bekwaamste Ultramontaansche leiders. Van
zijn rechtsgel. schriften dient vermeld : „Lehrbuch der Pandekten" (7e dr. 1871); Juristische . Encyclopaedio and Mothodologle (6e dr.
1876) on Gesammelte civilistischo Schriften"
(3 din, 18Y4-1876).
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d. componist v. 't algemeen bekende Engelsche volkslied „Rule Britannia", werd in 1710 te Londen geb. en overl.
in 1778. Hij muntte niet zoozeer uit door oorspronkelijkheid als door d. bevalligheid, waarmede hij oud-Britsche liederen verwerkte en
in zijn composition gebruikte, zoodat zijn
land- en ttjdgenooten hem zelfs boven Haydn
en Handel stelden. Hij schreef versch. opera's
en twee oratoriOn. 't Bovenbedoelde lied komt
voor in zijn „Masque of Alfred".
Arneth (JOS. CALASANS A. v.), Oostenr. geschied- en oudheidk., directeur v. 't Keizerlijke
kabinet v. munten en oudheden te Weenen,
werd 12 Aug. 1791 te Leopoldschlag in OpperOostenrijk geb. en overl. 31 Oct. 1863. Behalve
d. voorlezingen, die hij v. 1824 t. 1828 a. d.
Weener universiteit over d. geschiedenis en
hare hulpwetenschappen hield, heeft hij vele
schriften over munt- en oudheidk. uitgegeven,
o. a. „Synopsis nummorum Graecorum" (1837);
„Synopsis nummorum Romanum" (1842); „Das
Tauben-orakel zu Dodona" (1840); „Studien fiber
Benvenuto Cellini" (1859) benevens catalogen
en beschrijvingen der onder zijn bestuur zijnde
verzamelingen.
Arneth (ALFRED v.), zoon V. d. vorige,
geb. 10 Juli 1810, heeft ook een aantal yendienstelijke historiewerken geleverd. Hij was
in 1848 afgevaardigde naar 't Parlement te
Frankfort, in 1862 lid en in 1879 president v.
d. Keizerlijke academie v. wetenschappen,
wend in 1868 directeur v. 't Rijksarchief en in
1869 levenslang lid v. 't Oostenr. Heerenhuis.
Van zijn schriften zijn 't belangrijkst: „Leben
v. Eugen. v. Savoyen" (3 dln, 1859); , Geschichte v. Maria Theresia" (10 dln, 1863-1879),
met nog vijf werken over hare briefwisselingen, waaronder in 1881 4 dln brieven v. Maria
Theresia a. hare kinderen en vrienden, en
„Joseph II und Katharina v. Rusland" (1869).
Arnhem is d. hoofdstad der prov. Gelderland, en ligt a. een kruispunt v. spoorwegen
op d. Veluwe tuss. Zutfen en Nijmegen, a.
d. Rijn, waarover hier een spoorwegbrug en
een schipbrug is. Zij was lang d. verblijfplaats
der graven en hertogen v. Gelre. In later tijd
hadden d. Staten v. Gelderland er hun hof
en rekenkamer. In d. oorlog der bondgenooten tegen Frankrijk werd Arnhem, op 30 Nov.
1813, na een hevig gevecht door d. Pruisen stormenderhand ingenomen. d. Stad drijft rivieren binnenl. handel, en heeft bijna 50 000 inw.
Er is d. fraaie Eusebiuskerk, met 't graf v.
hert. Karel v. Gelder; 't zoogeR. Duivelshuis
eens 't verblijf v. Maarten v. Rossum ; een
concertgebouw Musis Sacrum; schoone wandelingen langs d. Rijn, en in d. omtrek schoone
buitenplaatsen, (zooais Rozendaal, Sonsbeek,
Klarenbeek, Rhederoord, Beekhuizen, Biljoen)
en 't verblijf voor 0. I. militaire invaliden op
Bronbeek. Hierom en om d. gezonde luchtstreek
vestigen er zich veel welgestelde familiOn en
reizen er 's zomers velen tot uitspanning heen.
Arnhemsland heet 't Noordelijk kustland v. Nieuw-Holland, ten W. v. d. golf v.
Carpentaria; daar is ook d. Arnhemsbaai. Beide
heeten n. d. Nederl. zeevaarder Van Arnhem,
die ze in 1623 ontdekte.
Arnica, Zie TVolverlei.
Arnim (LUDWIG ACHIM v.), te Berlijn, 26
Jan. 1781 geb., wijdde zich eerst a. 't onderzoek der natuur, maar maakte zich later als
oorspronkelijk dichter en romanschrijver zeer
verdienstelijk. Bijna al zijn werken dragen
d. blijken v. een veel omvattenden geest,
v. groote voorstellingskracht en fijn gevoel,
doch ook v. zijn zucht voor 't zonderlinge en
I.
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bizarre. d. Duitsche volkspoezie vond in hem
een groot vereerder; hij verzamelde veel oude
liederen. Van hem verschenen : „Theorie der
elektrischen Erscheinungen" (Halle, 1799);
„Wintergarten, eine Sammlung von Novellen"
(Berlijn, 1809); „Armuth u. Reichth. der Grafin
Dolores" (2 dln, Berlijn, 1810); „Halle und Jerusalem" (Heidelb. 1811); „Die Schaubiihne"
(Berlijn, 1813). Doch voornamelijk werd zijn
naam beroemd door een verzameling v. oude
volksliederen, met Cl. Brentano bijeengebracht
en onder d. titel: „Des Knaben Wunderhorn"
in 3 dln te Heidelberg uitgegeven. Von Arnim stierf 21 Jan. 1831 te Wiepersdorf bij
Dahill(); zijn „Sammtlichen Werke" zijn door
W. Grimm in 19 dln (Berlijn 1839-1846) uitgegeven. Zijn vrouw, ELIZABETH BRENTANO, bekend onder d. naam v. BETTINA, heeft zich door
hare briefwisseling met Goethe, door hare
dweperij met d. stiftsfreule Von Ganderode
en door hare werken, die in 11 dln verzameld
zijn, bekend gemaakt.
Arnim (HEINR. ALEX. vrijheer v.), geb. 13
Feb. 1798, te Berlijn, was een voortreffelijk
Pruisisch staatsman. In d. bevrijdingsoorlog
diende hij met vijf broeders, waarvan er twee
sneuvelden, tegen Napoleon. d. Vijftienjarige
knaap werd a. d. voet gewond en zijn paard
werd onder hem doodgeschoten. Hij klom
snel in d. staatsdienst, verwierf 't vertrouwen
v. Friedrich Wilhelm IV, die hem als gezant
eerst naar Brussel, later naar Parijs zond. Hij
doorgrondde d. voorteekenen v. d. groote yolksbeweging v. 1848, waarschuwde en verzette
zich zoowel tegen reactie als tegen uitspattingen v. d. volkswaan. In die moeilijke dagen was hij minister v. Buitenl. zaken, maar
kon tegen d. revolutievloed niet op, nam in
Juni 1848 zijn ontsiag en reisde naar Nederland om orde op d. goederen zijner overl.
vrouw (een dochter v. baron Strick v. Linschoten) te stollen, en overl. 5 Jan. 1861. Zijn
geschriften hebben een staatk. polemisch karakter en zijn voorn. tegen 't reactionair drijven der zoogen. jonkerpartij na 1849 gericht,
Igeen hem een vervolging en geldboete berokkende.
Arnim (HARRY graaf v.), geb. 3 Oct. 1824,
studeerde te Berlijn en te Greifswald, trad in
Pruisischen staatsdienst, en werd spoedig in
belangrijke diplomatieke zendingen gebruikt,
o. a. te Rome v. 1853 t. 1855 te Lissabon in
1862 en bij d. Paus v. 1864 t. 1870. her poogde
hij vergeefs als middelaar op te treden tuss.
d. Paus en 't koninkrijk Italie. Gedurende 't
beleg v. Parijs en bij d. vredesonderhandelingen te Frankfort a. d. Main bewees hij gewichtige diplomatieke diensten, zoodat hij in
Aug. 1871 tot gezant v. 't Duitsche keizerrijk
bij d. Fransche republiek benoemd werd. Hier
streden echter zijn inzichten en handelingen
tegen die v. BISMARCK, zoodat hem zelfs 't
aftreden v. Thiers geweten werd, en Bismarck
bewerkte, dat hij (2 Mrt 1874) teruggeroepen
en naar Konstantinopel verplaatst werd. Nu
kwam 't tot een openlijke breuk tuss. Bismarck en Arnim. Arnim weigerde naar Konstantinopel te gaan, en zijn opvolger HOHENLOHE verklaazde a. Bismarck, dat 't archief
v. 't gezantschap te Parijs niet in orde was.
en dat daaraan gewichtige stukken ontbraken. Arnim werd gevangen genomen, vrijgesproken v. verduistering der staatsstukken,
maar in hooger beroep tot 9 maanden gevangenisstraf wegens handelingen tegen d. orde
veroordeeld en uit d. staatsdienst ontslagen
zonder pensioen. Arnim wreekte zich door d.
pens; hij ondersteunde oppositiebladen tegen
21
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Bismarck, en zond in 1875 d. opzienbarende
brochure „Pro nihilo" in 't licht. Nu werd hij bij
verstek, want hij was naar Italie geweken,
wegens landverraad en beleediging v. d. Keizer en v. Bismarck, tot vijf jaar tuchthuisstraf veroordeeld. Hij weigerde zich te onderwerpen en bleef t. Nizza wonen, waar hij 19
Mei 1881 overleed.
Arno (d.) is een rivier v. Italie, die uit d. Falterona, op d. Apennijnen ontspringt, d. Chiana,
d. Sieve, d. Elsa en d. Era in zich opneemt,
langs Florence, Empoli en Pisa en in d. Toskaansche zee vloeit na een loop v. 33 geogr.
mijl. d. Arno is alleen bevaarbaar door kleine
vaartuigen.
Arnobius (AFRICANUS), onder Diocletianns
leeraar in d. rhetorica te Sicca in Numidie,
was eerst een ijverig bestrijder v. 't Christendom, dock omstr. 303 schreef hij zeven boeken legen d. heidenen: ,Disputationes adversus gentes," waarvan d. b'este uitgaaf te Leipzig
1816 in 2 din door Orelli bezorgd werd. J.
Oudaan gaf in 1677 te Haarlem een Ned. vertaling v. dit werk.
Arnobius, d. Jongere, een Gallisch presbyter of bisschop schreef in 't midden der 5e
eeuw een commentaar over d. Psalmen, waarin
hij zich als semi-pelagiaan kenbaar maakte.
Deze is 't eerst door Erasmus (Basel, 1522)
uitgegeven, en ook in d. „Bibl. Max. Patr."
(Lugd.) afgedrukt, waar ook voorkomt: „Altercatio Arnobii cum Serapione Aegypto d. Deo
trino et d. duabus in Christo naturis," die hem
ten onrechte wordt toegeschreven. Van hem
is volgens sommigen ook „Liber Praedestinationis (een geschrift, waarin 90 ketterijen
betr. d. praedestinatieleer behandeld worden).
Dit werk is door I. Sirmond (Parijs, 1643) uitgegeven.
Arnold v. Brescia leefde in 't midden
der 12e eeuw. Hij was een leerling en vriend
v. Abailard, een moedig en welsprekend ijveraar voor kerkelijke vrijheid. Even als PIETER
V. BRUYS in Zuid - Frankrijk en TANCHELIJN
in Antwerpen, predikte hij d. eenvoud der
apostelen en d. navolging v. Christus; d.
leerstukken der Berk tastte hij niet aan,
maar wel d. wereldlijke macht der geestelijken. Zijn prediking maakte een diepen indruk ;
zelfs vele geestelijken sloten zich bij hem
aan; maar op 't tweede Lateraansche concilie, onder paus Innocentius II in 1139 gehouden, spraken wel duizend prelaten d. kerkban
over hem uit. Hij vluchtte naar Frankrijk en
zette daar met Abailard zijn hervormingswerk voort; maar door d. invloed v. BERNARD V. CLAIRVAITX werden beiden ook daar
geexcommuniceerd. Nu week hij uit naar Zurich (1140), en verbreidde hij zijn leer en geest
over Zwitserland. Door vele getrouwe aanhangers gevolgd, ging hij in 1143 naar Rome,
waar 't yolk een senaat had ingesteld en a. d.
Paus alleen kerkelijk gezag liet. Tot 1155 was
Arnold v. Brescia met zijn aanhang meester
v. Rome. Toen werd hij door medewerking v.
keizer Frederik Barbarossa gevangen genomen, geworgd, verbrand en zijn asch in d.
Tiber geworpen. d. Arnoldisten hebben nog
lang in Italie, Zwitserland en Z.-Duitschland
v. zich doers spreken.
Arnold (cintigroFFEL), geb. in 1650 bij Leipzig, ()Tett in 1697, was een om zijn ijverige
beoefening der sterrekunde merkwaardig landbouwer. Hij ontdekte d. komeet v. 1683 acht
dagen vroeger dan Hevelius, en deed waarnemingen op die v. 1686, als ook op d. overgang v. Mercurius in 1690.
Arnold (GOTTFRIED), geb. 5 Sept. 1655 to
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Annaberg in Saksen, studeerde te Wittenberg,
en werd hoogleeraar te Gieszen, maar wegens
zijn pietistische richting moest hij zijn ambt
nederleggen, en sedert was hij predikant op
versch. plaatsen, 't laatst te Perleberg, waar
hij in 1714 overleed. Van hem is 't beroemde
werk „Kirchen- und Ketzerhistorie" (2 din, in
1740 voor d. 3e maal gedrukt) dat ook in 't
Nederl. vertaald is onder d. titel ,Historie
der Kerken en der Ketteren". Arnold week
of v. Luthers leer, bestreed 't volstrekte gezag der Symbolische boeken, maar drong aan
op Christelijke deugden.
Arnold (JOH. GEO. DAN.), geb. 13 Feb. 1780,
te Straatsburg, studeerde to Gottingen en to
Parijs, en werd in 1811 hoogl. in d. rechten
in zijn geboorteplaats, waar hij in 1829 overleed. Van hem bestaat een in 1812 uitgeg.
en zeer geroemde „Vergelijking tuss. 't Justiniaansche recht en d. Code Napoleon." Ook als
dichter muntte hij uit; want zijn blijspel
„Pfingst-montag" beleefde in 1874 een derden
druk.
Arnold (THomAs), in 1795 geb., was eerst
rector to Laleham, later to Rugby, en gedurende d. laatste maanden v. zijn leven
hoogl. in d. nieuwe geschiedenis a. d. hoogeschool to Oxford, waar hij 12 Jan. 1842
overleed. Hij was een edel on verlicht man,
een merkwaardig teeken des tijds voor d.
gesch. der theologie en der kerk in Engeland, d. vertegenwoordiger eener vrijere ontwikkeling der godgeleerdheid in dat land.
Dr. K. Heintz to Berlijn getuigt, dat Th. Arnold d. classieken en 't N. T. theoretisch beoefende en practisch onderwees; voorstander
was v. 't Christelijk beginsel bij d. opvoeding;
onvermoeid 't Puseyismus bestreed, en voorbeeldig d. verstandelijke en zedelijke opvoeding bestuurde v. een groote schaar leerlingen.
Als geschiedvorscher verzekeren hem zijn
uitgave v. Thucydides, zijn „Introductory Lectures on modern History" (viermaal herdrukt)
een duurzamen roem. Zijn ascetisch geschrift
„Christian life" werd in 1849 voor d. 5e maal
uitgegeven.
Arnold (MATTHEW), zoon v. Thomas A.,
werd 24 Dec. 1822 geb. Hij werd na zijne studion te Rugby secretaris v. lord Landsdowne,
later school-inspecteur on in 1857 hoogl. in d.
dichtk. to Oxford. Op last der Britsche regeering bereisde hij tot bestudeering v. 't onderwijs Nederland, Duitschland en Frankrijk, on
hij bracht daarover een belangrijk verslag uit
(1868). Van zijn gedichten dient vermeld:
„Cromwell" (1843); „Empedocles on Etna"(1853)
en twee bundels verzen; en v. zijn polemische schriften: „Culture and anarchy" (1869);
,s. Paul and Protestantism" (1870); „Litterature and dogma" (1873); ,Last essays on Church
and Religion" (1877) en „Mixed essays" (1879).
Hij overl. 15 Apr. 1888 te Liverpool.
Arnold (CHRIST. FRIED. WILH.) geb. 28 Oct..
1826 to Borken in Hessen, werd i n 1855 hoogleeraar in d. rechtswetens. to Bazel on in
1863 to Marburg. Hij schreef: ,Verfassungsgeschichte der deutschen Freistadte" (2 din.
1854); „Das Aufkommen des Handwerkerstandes im Mittel-alter" (1861); „Recht und
Wirthschaft nach geschichtlicher Ansichr
(1863); ,Kultur und Rechtsleben" (1863); „Kultur und Recht der Romer" (1868); ,,Ansiedelungen und Wanderungen deutschen Stamme" overl. 2 Juli 1883.
Arnold. Onder d. vele kunstenaars v. dezen
naam heeft zich meester Arnold beroemd gemaakt als d. opvolger v. Gerhard v. Rile, in

(1875)en„DutschUrzi"(3d.18)Hj
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't bouwen v. d. Dom to Keulen, (v. 1295 t.
1301). Johann, zijn zoon en opvolger (v. 1301
t. 1330) komt d. eer toe, 't koor dier kerk voltooid te hebben.
Arnold (CHRIST. FRIEDR.), een verdienstelijk Duitsch bouwmeester v. d. nieuweren
tijd, werd 12 Feb. 1823, te Drebach in Saksen
geb. Hij oefende zich onder d. leiding v. HEINE
en v. SEMPER, verwierf in 1849 een regeeringsprijs tot 't cioen v. een kunstreis naar Italie
en Frankrijk, en was v. 1861 t. 1885 hoogl. a.
d. Koninkl. academie v. bouwk. to Dresden.
Tot zijn best geslaagde bouwgewrochten behooren, behalve d. restauratie v. versch. oude
gebouwen, d. nieuwe kerken te Wantewitz,
Eppondorf, Vogtsdorf, Wehlen, Altendorf, Lengefeld, Eschdorf en Pfaffroda, een school, 't
slot Souchay en vele villa's bij Dresden en
een kasteel bij Kiew. Hij besteedde veel zorg
a. 't ornament, werkte bij voorkeur in renaissance-stijl en heeft ook veel gewerkt a. inwendige kerkversiering.
Arnold (EDWIN), geb. 10 Juni 1832, was
eerst leeraar a. d. King-Edwards-school te
Birmingham, teen directeur v. 't Sanskritcollege te Puna en sedert 1861 medewerker
a. d. „Daily Telegraph". Aan zijn invloed is
te danken, dat dit blad GEORGE SMITH tot
oudheid-onderzoekingen in Assyrie en STANLEY
tot opsporing v. LIVINGSTONE en tot 't bezoeken v. 't Congogebied uitzond. Hij had reeds
vroeger naam gemaakt door een drama ,Griselda" en een vertaling der „Hitopadesa"
maar verwierf d. grootsten roem door een
heerlijk heldendicht „The light of Asia", dat
't leven v. Boeddha bezingt, en reeds 25 drukken beleefd heeft. In 1874 schreef hij „Hero
and Leander"; in 1881 „Indian Poetry" en in
1883 „Pearls of faith on Islams rosary".
Arnold (FRIEDR.), een beroemd ontleedk.,
werd 8 Jan. 1803 bij Lindau geb. en was achtereenvolgens hoogl. te ZUrich, Freiburg, Tubingen en Heidelberg (tot 1873). Van zijn vele
schriften zijn d. voorn.: „Lehrbuch der Physiologic des Menschen"; „Tabula° anatomicae" en „Handbuch der Anatomie des Menschen" (3 dln.)
Arnoldi (NicoLAAs), 18 Dec. 1618 to Lesna
in Polen geb., kwam naar Franeker, om daar
d. lessen v. Coccejus, Vedelius, Cloppenburg
en zijn landgenoot Johannes Maccovius, die
daar hoogl. in d. godgeleerdheid was, to hooren.
Later werd hij zelf hoogl. a. die hoogeschool,
en hij vermeerderde haren luister door zijn
geleerdheid en schriften. Zie Vriemoet „Ath.
Fris."; Marckii, „Orat. funeb"; Abr. de Grau,
„Programm. funeb."
Arnoldi (MICHAEL), zoon v. d. voorgen.,
bekleedde achtereenvolgens 't predikambt to
Menaldum, Harlingen, LeOuwarden en Haarlem, waar hij 28 Mrt 1738 stierf. Hij was
bijzonder geleerd, waarvan zijn vertaling v.
en aanteekeningen op d. „Codex Talm. Tamid.
d. sacr. jugi" (Franek. 1680) en zijn „Christelijke bedenkingen" (Hari. 1687) ten bewijze
strekken.
Arnoldi (TIBERIu5), zoon v. d. vorige, predikant to Prinsenhage, Katwijk, Dordrecht
en Haarlem, was een der welsprekendste en
geleerdste mannen v. zijn tijd. Men noemde
hem „Guldenmond, bijbeltolk v. 's hemels
profecijen." Hij stierf 8 Jan. 1741, a. d. kinderziekte. Zie Schotel, „Kerk. Dordr."
Arnoldi (AUG. wILH.), bisschop v. Trier,
werd 4 Jan. 1798 geb. en was eerst hoogl. in
Oostersche talen en welsprekendheid a. 't Seminarie te Trier, maar werd in 1839 door 't
domkapittel aldaar tot bisschop geroepen.
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't Kostte eenigen tijd en veel onderhandelen,
eer d. regeering er toe overging, doze benoeming to bekrachtigen. Hij was door zijn onverdraagzaam optreden tegen d. Evangelischen,
vooral Dij gemengde huwelijken; door 't ten.toonstellen v. d. „Heiligen Rok" en 't organiseeren v. d. opzienbarende bedevaart daarheen
v. 18 Aug. t. 7 Oct. 1844 oorzaak v. veel verdeeldheld on twistgeschrijf. Hij overl. 4 Jan. 1864.
Arnoldus Villanovanus, aldus naar
zijn geboorteplaats Villanova genoemd, werd
omstr. 1250 geb. Hij studeerde to Aix, Parijs
en Montpellier, ging later naar Spanje en
leerde daar veel v. d. Arabische geneesheeren.
Vervolgens bezocht hij d. voorn. hoogescholen
v. Itali6. Hij was langen tijd geneesheer v.
Jacobus II, kon. v. Aragon, en later a. 't hof
v. kon. Robert to Napels. Van daar ging hij
naar Parijs, waar hij met veel roem d. geneeskunde geleeraard heeft en door zijn gelukkige
praktijk zich een grooten naam heeft verworven. Van ketterij beschuldigd, ontvlood hij
d. Inquisitie naar 't hof v. kon. Frederik v.
Sicilie. Op reis naar Avignon, om paus Clemens V v. diens ziekte te genezen, stierf hij
in 1313 en word te Genua begraven. d. Beste
uitgaaf zijner werken is die te Bazel in 1585,
met aanteekeningen v. Nic. Taurellius.
Arnolfo di Lapo (eigenlijk DI CAMBIO
geheeten), een Italiaansch bouwmeester overleed in 1300. Te Florence heeft hij d. derden
ringmuur met torens, versch. bruggen en paleizen en d. hoofdkerk de s. Maria del Fiore,
die door Brunelleschi voltooid is, gebouwd.
Arnon (d.), thans Wadi Modsjib geheeten,
een book, die uit 't hoogland ten 0. v. d. Jordaan ontspringt en, na een onstuimigen loop
tuss. hooge rotsen, in d. Doode zee vloeit, was
d. grens tuss. 't land der Amorieten on der
Moabieten.
Arnott (NEIL), geb. in 1788 to Dysart bij
Montrose, studeerde a. d. hoogesch. to Edinburg in genees- en natuurk., bekwaamde zich
als chirurgijn in dienst der 0. L Compagnie,
vestigde zich als geneesheer to Londen, werd
daar in 1835 lid v. d. Senaat der Universiteit,
en in 1837 lijfarts v. koningin Victoria. Hij
hield to Londen voor een groot aantal hoorders voorlezingen over natuurkunde, die onder
d. titel v. „Elements of physic" (7e dr. 1864)
uitgeg. en in vele talon, ook in 't Nederl.,
overgezet zijn. In 1861 verscheen zijn veel
geprezen work „Survey of human progress."
d. Arnottsche oven en d. Arnottsche ventilator zijn uitvindingen, die zijn naam vereeuwigen.
Arnsberg is een Pruisisch regeeringsdistrict in Westfalen, 140 geogr. mijl greet
met ruim een millioen bew. en een hoofdstad
v. gelijken naam. Vroeger was 't een graafschap, maar 't werd in 1803 bij Hessen en in
1815 bij Pruisen ingelijfd. d. Stad Arnsberg
ligt a. een spoorweg op een berghelling, die
door d. Ruhr omspoeld wordt.
Arnstadt is d. hoofdst. v. SchwarzburgSondershausen, ligt ruim 20 KM. bezuiden
Erfurt a. d. Gera en heeft bijna 11 000 inw.
Er is een spoorwegstation, een vorstelijk
slot, binnenlandsche handel on in d. nabijheid
geneeskrachtige baden.
Arntzenius (JoH.), geb. to Wezel, in 1702,
werd in 1728 tot hoogl. in d. geschiedenis to
Nijmegen, en in 1742 in plaats v. Burman to
Franeker aangesteld, waar hij in 1759 overleed. Hij gaf d. werken v. Aurelius Victor in
1733, d. „Panegyricus" v. Plinius in 1738 en
v. Pacatus in 1753 uit. Bovendien heeft men
van hem: „Dissertationes de colore et tinctura
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comarum, de civitate Romana apostoli Pauli,
de dilectu scriptorum qui juventuti in scholis
praelegendi sunt" en eenige gedichten, die
door zijn zoon uitgegeven zijn.
Arntzenius (JOH. HENR.), zoon V. d. voor
gaande, geb. te Nijmegen in 1734, was hoogl.
in d. rechten te Utrecht, waar hij 7 Apr. 1797
overl. Hij is d. schrijver v. d. „Institut. juris
Belgici," in 1788 uitgegeven, en v. versch. philosophische verhandelingen.
Arntzenius (JAN OTTO), zoon V. d. voorgaande, werd 24 Apr. 1771 to Zutfen geb.
Hij oefende zich onder leiding v. zijn vader
in d. rechtsgeleerdheid, en vestigde zich als
advocaat te Utrecht, werd in 1798 lid v. 't
provinciaal Utrechtsch Genootschap v. kunsten en wetenschappen, en in 1801 hoogl. in
d. rechten to Harderwijk. Na d. opheffing der
Geldersche hoogeschool werd hij vrederechter
en lid v. d. raad to Harderwijk. In 1820 vroeg
hij zijn ontslag en betrok hij een buitenwoning bij Leiden, waar hij in Apr.1825 overleed.
Arntzenius (ROB. HERD.) werd 19 Dec.
1777 te Amsterdam, uit een in d. letteren beroemd gesi. geb. Zijn vader, een rechtsgeleerde,
die ook d. dichtkunst beoefende, ontvonkte
in hem zucht naar kennis en liefde voor d.
fraaie letteren en bijzonder voor d. dichtkunst.
Van Alphen, Luiken en Cats waren d. lievelings-dichters zijner jeugd, en hij genoot zijn
letterkundige worming v. d. rector der Latijnsche school to Amsterdam, R. v. Ommeren.
Hij studeerde a. 't athenaeum to Amsterdam
onder Wijttenbach, v. Swinden en Cras en
werd in 1798 te Leiden tot meester in d. rechten bevorderd. In 1799 word hij secretaris v.
't departementaal bestuur v. d. Amstel ; in 1814
advocaat-fiskaal en in 1820 rijks-advocaat in
Noord-Holland; hij overl. in 1823. Van hem verscheen in 1801 een bundel onder d. titel v.
„Dichtlievende Uitspanningen," later eon dichtstuk: „Menschenkennis bevorderlijk tot volmaking," (in 't 2e stuk v. „Euterpe") en een
verzameling nagelaten gedichten, uitgegeven
bij V. Loosjes te Haarlem in 2 dln.
Arnulf (Keizer), zoon v. koning Karloman, word in 888, na d. verwijdering v. Karel
d. Dikke tot Duitsch koning gekozen. Hij
versloeg in
i 891 d. Noormannen, in 893 in verbond met d. Hongaren, koning Zwentibold v.
Moravie, mengde zich in d. Italiaansche twisten en werd daar door d. Pans in 896 tot
keizer gekroond, maar stierf reeds in 899 door
Italiaansch vergif, en werd opgevolgd door
zijn zesjarigen zoon. LODEWUK, bijgen. 't Kind.
Sedert Arnulf bleef 't groote Frankenrijk v.
Karel d. Groote voortdurend in Frankrijk en
Duitschland gescheiden. Een groote fout beging Arnulf door d. Hongaren in te roepen
tot beteugeling der Moravia's. Hij woes zijn
bondgenooten als loon 't oude Pannoni8 toe,
vanwaar uit d. Hongaren Duitschland langen
tijd hebben besprongen en geplunderd.
Aroe-eilanden (d.) liggen, ten getale v.
80. bez. Nieuw-Guinea in d. Stifle Zuidzee, in
d. Zuidelijk-Molukschen-Archipel, Z. 0. v. Ceram en 0. v. Banda, tuss. 5f, en 7° Z. B. en
152° en 153° 0. L. v. Ferro. 't Grootste eil.,
door twee kanalen in driegn gescheiden, is 80
vk. geogr. mijl groot. Zij stonden sedert 1623
onder 't bewind der Oost-Indische Compagnie,
doch tegenwoordig wordt er geen werk v.
hun bezit gemaakt en d. handel alleen door
Amboneezen en Bandaneezen gedreven. d. Bewoners (20 000 in getal) zijn Alfoeren Bandaneezen; d. grond is over 't algemeen vruchtbaar; d. voortbrengselen zijn: paarlen, schildpadden, eetbare vogelnestjes, paradijsvogels
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en houtsoorten. Geologische onderzoekingen
toonen aan, dat d. Aroe-oil. een deel uitgemaakt hebben v. Nieuw-Guinea, een delta v.
d. riv. Oetauata.
Arokszallas is een Hongaarsche stad met
13 000 (meest R.-Kath. Magyaarsche) inw. in
't comitaat Jazygien-Kumanien-Szolnok.
Arolas (JUAN), een Spaansch dichter, werd
20 Juni 1805 to Barcelona geb. Hij trad in d.
geestelijken stand, was v. 1825 t. 1842 leeraar
a. een gymnasium to Valencia, maar verviel
tot godsdienstige dweperij en stierf geheel
krankzinnig op 25 Nov. 1849. In zijn eerste
verzen, die meest lyrisch en episch zijn,
heerscht Oostersche gloed on Zuidelijk le -ven;
zijn latere gedichten, allen v. godsdienstigen
aard, zijn edel gedacht on verheven; alle
zijn keurig v. vorm en door zijn landgenooten met bijval ontvangen. Zijn gedichten zijn
in 3 dln. to Valencia uitgeg. en in 1879 voor
d. 3e maal gedrukt.
Arolsen is d. hoofdst. v. 't vorstendom
Waldeck, heeft 2400 inw. en ligt a. d. Aar in
een schoone omgeving.
Aroma is d. algemeene uitdrukking voor
d. oorzaak v. een aangenamen geur, voornamelijk v. plantaardige stoffen, zooals kaneel
en vele specerijen, zoodat 't gewoonlijk zijn
oorsprong ontleent a. een aetherische olie of
daarmede overeenkomende stof.
Aromatische artsenijen (remedia aromatica) zijn specerijachtige, aetherische, vluchtige, opwekkende geneesmiddelen. Zij werken
op 't slijmvlies v. d. mond en d. geheelen
spijsweg; zij vermeerderen d. plaatselijke afscheidingen, prikkelen d. zenuwen en verlevendigen d. bloedsomloop. d. Geneesheeren
wenden ze aan bij herstellende uitgeputte
lijders om d. spijsvertering op to wekken en.
in 't algemeen om d. naren smaak v. geneesmiddelen to verbergen. Behalve d. eigenlijke
specerijen behooren tot d. aromatische middelen: saffraan, cardamom, wolverlei, laurierbladeren, cassia, alantwortel, kurkuma en kalmuswortel.
Aronicum heet een plantengesl. uit d.
fam. der Samengesteldbloemigen, die meest overblijvende Europeesche gewassen omvat. d.
Meest bekende daarvan is d. A. scorpioldes,
Koch (Arnica scorpiades,
een sierplant, met
groote goudgele bloemen, die bij eenige bedekking 's winters in d. vollen grond kan
blijven. Deze plant heet aldus, omdat d. wortels op schorpioenen gelijken.
Aronskelken (Aroideen) vormen een tot
d. afdeeling der Oenzaadlobbige gewassen behoorende plantenfamilie, die vooral in d. vochtige bosschen der keerkringslanden te huis
behoort, waar zij zich onder d. meest versch.
en deels zondeitinge vormen voordoet. Zij
wordt vooral in Z.-Amerika en ook in tropisch-Azig vertegenwoordigd. d. Gewassen
dezer familie zijn meest kruid-, zelden heesterachtig, en bezitten een langwerpigen, kruipenden, of wel een knolvormigen wortelstok;
afwisselende, bijna altijd gesteelde bladeren,
met een a. d. voet verbreeden bladsteel en
een veelal zeer ontwikkelde, hart- of pijlvormige, duidelijk geaderde schijf; een enkelvoudigen, in een onverdeelde, vleezig verdikte,
en a. d. voet door een eOnbladige, dikwerf
bloemachtig gekleurde scheede ondersteunde,
of geheel of gedeeltelijk omgeven kolf eindigenden bloemsteel; onvolkomen, eenslachtige
bloemen, die of uit een enkelen meeldraad,
Of nit een enkelen. stamper, Of uit beide,
dikwerf in grooteren getale door een schubachtig of borstelig bloemdek omgeven, bestaan ;
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eindelijk, als vrucht, een- of veelzadige, dicht
opeengedrongen bessen. d. Aronskelken bevatten doorgaans in al hare deelen een scherpe,
bijtende stof, en zijn daardoor alle min of
meer giftig; bij onbeschaafde volken worden
zij als geneesmiddelen gebruikt. 't Scherpe beginsel is zeer vluchtig, en kan door koken, roosten, drogen of uitspoelen verwijderd worden,
zoodat 't daardoor mogelijk wordt, sommige a.
zetmeel zeer rijke deelen dezer planten, veelal
d. wortelstok, als spijs te gebruiken. Tot d.
Aronskelken, wier wortelstok of wortelspruiten gegeten worden, behooren o. a. Colocasia
Antiquorum Schott. in Egypte, Syrie, OostIndie en op d. Molukken; Colocasia macro).rhiza Schott. in Oost-Indie, China, tropisch
Nieuw-Holland, op Ceylon en d. Sandwichs-eil. ;
Colocasia esculenta Schott. in West-Indie, ZuidAmerika en op d. Molukken; Xanthosoma sagittaefolium Schott. op d. Antillen,• Xanthosoma
eclule Schott.; Caladium poecile Schott., Caladium bicolor Vent. in West-Indie en Z. Amerika.
Tot d. inlandsche Aronskelken behooren : d.
gevlekte Aronskelk of Kalfsvoet, (Arum maculatum L.) een plant met een groenachtig gele
bloemscheede die d. v. boven naakte, knotsvormige en bruinrood-gekleurde kolf peperhuisvormig omgeeft, en pijlvormige, groene,
somwijlen bruin-gevlekte bladeren. Zij tiert
tuss. schaduwrijk kreupelhout en heeft een
knobbeligen wortelstok, die onder d. naam v.
Radix Ari of Aronis, vroeger om zijn scherpe
eigenschappen, tegen langdurige slijmvloeiingen in poedervorm voorgeschreven werd. Op
't eiland Portland bereidt men daaruit een soort
v. meel, dat in d. handel onder d. naam v. Portland-Arrow-root bekend is. Radix Ari bevat 71,4
pct zetmeel, 18 pct met tragacanthslijm overeenkomende stof, 5,6 pct gom, 4,4 pct zeepachtige stof en 6 pct vette olie. Ook groeien
ten onzent : Arum Italicum Mill., die zich v.
d. vorige soort door spies-pijlvormige bladeren en een a. d. top gele bloemkorf onderscheidt; Calla palustris L. (Slangenkruid), die
in moerassig veen voorkomt, en door bloemen
gedekte kolven, een vlakke uitwendig groene,
v. binnen witte bloemscheede en hartvormige
bladeren draagt, en om zijn roode bessen wel
eens als potplant wordt aangetroften; en Acorus calamus L. (zie .t art. Kalmus). Tot d.
siergewassen onder d. Aronskelken behoort
Calla (Richardia) Aethiopica L., een plant met
groote, zuiver-witte bloemscheeden en goudgele kolven, die in 't voorjaar en d. herfst
bloeit en v. d. Kaap d. Goede Hoop afkomstig
is. Deze heet in 't dagelijksch leven meer in
't bijzonder Aronskelk. Versch. dezer planten
leveren gedurende d. bloeitijd 't belangwekkend verschijnsel op, dat hare bloemkolven
dan een zeer in 't oog loopende en met een
thermometer gemakkelijk waar to nemen mate
v. warmte ontwikkelen, iets dat wegens d.
zeldzaamheid voor d. plantenphysiologie v.
hoog gewicht is.
Aronswortel, Zie Aronskelken.
Aroostook is een rivier en een gewest
in d. N.-Amerik. staat Maine. d. Rivier is een
bevaarbare tak v. d. s. John-rivier, en stroomt
in een N.-0. richting door bijzonder vruchtbaar
land. 't Gewest is 't N. deel v. Maine, grenst
a. Canada en N.-Brunswijk, had voor veertig
jaar nog geen 10 000 en heeft nu ver over d.
40 000 bew. d. Hoofdstad heet Houlton.
Arowaken zijn d. oorspronkelijke bewoners v. Guyana, door d. Caraiben Mina uitgeroeid en door d. Europeanen naar 't binnenland gedrongen, zoodat er nu nog slechts
20 000 in 't Zuidelijk deel v. Suriname Deme-
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rary en Essequebo tuss. d. riv. Corantijn en
Pemoroen woven.
Arpad, door d. Magyaren in 889 tot hun
aanvoerder gekozen, trad als veroveraar op
ten koste v. Zevenbergen, Wallachije en Boelgarije. Hij nam Slavonie en Croatie, versloeg,
door keizer Arnulf geroepen, a. d. Tolim d. Moraviers, kreeg daarvoor Pannonie, bedreigde eindelijk Duitschland, maar werd door d. Saksers
verslagen en stierf in 907. Van zijn vijf zonen
overleefde hem alleen SZOLTAN, die hem opvolgde, en wiens afstammelingen 't huis V.
ARPAD vormen, dat met Andreas III in 1301
in d. mannelijke lijn uitstierf.
Arpegggio (afgeleid v. arpa = harp) is emn
muziekterm, die te kennen geeft, dat d. tonen
v. een akkoord niet te gelijk moeten aangeslagen of gestreken worden, maar snel na
elkander, zoodat iedere toon afzonderlijk te
onderscheiden is. 't Algemeene teeken v. 't
arpeggio is eon loodrechte golflijn voor 't
akkoord
Wil men te kennen geven, dat
d. aanslag v. beneden af beginnen moet, dan
moot d. aanslag v. boven af
schrijft men
beginnen, dan [. Arpeggiatuur is een reeks
v. arpeggio- of gebroken akkoorden, zooals a.
't slot v. concertstukken vaak worden voortgebracht.
Arpino is een Ital. stad in d. prov. Caserta, op een hoogte a. een tak v. d. Garigliano, met 17 000 inw. Doze stad is 't oude
Arpinum, waar MARIUS en CICERO gob. zijn.
Arpino. d. Naam v. d. gemeenlijk l'Arpino
of ridder d'Arpino, ook wel d'Arpinas genoemden kunstenaar is eigenlijk Giuseppe Cesari.
Eerst meende men, dat hij op 't slot Arpino
in Frioel in 1560 geb. was, doch latere schrijvers beweren dat hij in 1570 te Rome geb.
en in 1640 of 1642 gest. is. Zijn vader was
zijn eerste meester; daarna leerde hij bij Raphael Motta en Lelio Orsi, volgens anderen, bij
Roncalli. Als knaap v. 13 jaar schilderde hij
volgens zijn levensbeschr reeds een voorgevel,
waaruit men d. toekomstigen meester voorspelde. Niet lang daarna wedijverde hij reeds
in 't Vaticaan met d. daar werkende meesters, en toen hij naar d. teekeningen v. Buonarotti versch. schilderijen gemaakt had, steeg
zijn room to Rome ten top. Hij werkte gedurende veertig jaar a. d. schilderijen in een
zaal v. 't Kapitool, waarvan een 't gevecht
tuss. d. Horatiers en d. Curiatiers voorstelde.
Men roemt vooral een gevecht tuss. d. Romeinen on d. Sabijnen. Dat hij, ofschoon zeer
langzaam werkende, niet altijd daaraan bezig
was, getuigen behalve d. groote menigte altaarstukken, d. gedurende dien tijd voor Urbanus VIII vervaardigde werken, zoo in d.
kapel v. Paul V in s. Maria Maggiore, als d.
mozalek-cartons in s. Michele. Zijn werken zijn
talrijk. Behalve die welke hij voor 't buitenland vervaardigde, zijn er vele zoo te Rome
en Napels als in andere steden verspreid; ook
d. galerij v. Dresden bezit een zijner werken.
Arpino hield v, groote massa's in zijn samenstellingen. Hij stelde gaarne 't gewoel v. menschen en paarden voor, welke laatste hij meesterlijk schilderde, en hij zocht zijn roem in
alles, wat voor stout doorging on hem grootsch
toescheen. Hij werkte echter to veel op 't
voor 't oog bevallige, zondigde tegen 't natuurlijke en tegen nauwkeurige teekening en
vooral, met zijn tijdgenooten, in 't overladen
v. d. samenstelling. Misschien ging hij daarin
't verst in dien tijd v. valschen smaak; doch
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bij al zijn fouten had hij groote verdiensten.
't Schoon koloriet zoowel in zijn fresco's als
in d. schilderijen uit zijn eersten en besten
tijd, o. a. d. Madonna in d. s. Grisogona, is
even als dat in zijn kleinere schilderijen zeer
te roemen. Zijn meeste stukken zijn echter
in zijn tweede manier v. schilderen, veel vrijer
en met minder zorg, uitgevoerd. Arpino werkte
gedurende d. regeering v. tien Pausen; zijn
vermogen werd groot, doch zijn trots niet
minder, vooral nadat Clemens VIII hem tot
ridder der orde v. Christus verheven had. Hij
nam geen bestellingen aan, als die hem niet
op d. vleiendste wijs verzocht waren. Hij had
veel bewonderaars, een grooten aanhang en
stichtte een uitgebreide school, die echter
weldra, door d. in een tegengestelde richting
werkende school v. zijn leerling Caravaggio
een groote scheuring onderging. d. Invloed
zijner fantastische school hield spoedig op,
toen d. Carracci weder 't voorbeeld gaven v.
grondige teekening, eenvoudige samenstelling,
natuurlijkheid en waarheid. d. Schilder Pinalh
te Rome graveerde naar Arpino, en tevens
naar Marco da Faenza en P. Nogari, een reeks
v. tien platen, die 't leven en d. wonderen v.
s. Franciscus v. Paula voorstellen. Ook R.
Guidi, F. Villamene, G. Sadeler en Ph. Thomassin graveerden naar zijn werken. Zijn
broeder en leerling Bernardino Cesari was hem
in zijn werken behulpzaam, en copieerde d.
teekeningen v. Michel Angelo zoo getrouw,
dat men ze bezwaarlijk v. d. oorspronkelijke
onderscheiden kan. Deze stierf in 1614 op jeugdigen leeftijd.
Arrache wordt in d. wapenkunde gezegd v.
koppen v. leeuwen, arenden e. d. g., als 'thaar of
d. veeren 't vleesch bedekken ; ziet men daarentegen 't bloedige vleesch, dan zegt men coupe".
Van luipaards-koppen zegt men noch coupe
noch arrache, omdat men d. hals niet ziet;
dus enkel tete d. leopard. Van Dorp voerde:
d. sable, b, trots tetes d. lion arrachees d'argent,
lampassees d. gueules.
Arrah is een stad met 40 000 inw. in d.
prov. Bihar, in Britsch Indict.
Arran is een Schotsch eiland in d. mond
v. d. Clyde, 7'/2 vk. geogr. mijl groot, met ruim
5000 bew., die v. schapenfokkerij, aardappelteelt, vischvangst en zeevaart bestaan. d. Graniet-, porfier- en basaltrotsen, die op dit eil. sterk
gescheurd en verbrokkeld zijn, en zich vaak
loodrecht tot 800 a 900 M. verheffen, maken
een machtigen indruk, en worden des zomers
door vele lief hebbers v. natuurschoon bezocht.
Arraroba is een Braziliaansche boombast die, tot poeder gemalen, onder d. naam
v. Goa-poeder in d. handel komt en tegen
huidziekten uitwendig wordt gebruikt. 't Bevat chrysophaanzuur, dat d. slijmvliezen zeer
sterk aandoet, zoodat 't alleen onder leiding
v. een ervaren geneesheer kan aangewend
worden.
Arras of Atrecht is d. hoofdstad v. 't
Fr. dep. Pas de Calais, een door Vauban versterkte vesting, ter plaatse, waar d. spoorweg
v. Parijs zich vertakt naar Douai en naar
Calais. Er zijn 26 000 inw., die v. graan- en
wijnhandel, manufactuur-fabrieken en vooral
v. 't vervaardigen v. kant (5000 vrouwen zijn
a. deze industrie verbonden) bestaan. Er is
een bisschopszetel, goede inrichtingen voor onderwijs en een openb. boekerij v. 40 000 deelen en 1100 handschriften. Arras was eertijds
d. hoofdst. v. 't graafschap Artois of Artesie,
dat op 't eind der middeleeuwen een twistappel was tuss. Frankrijk en Vlaanderen, zoodat d. vesting herhaaldelijk genomen en her-
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nomen werd. Toen Maximiliaan haar in 1483
a. Lodewijk XI ontnam, werd er boven d. hoofdpoort tot opschrift gesteld „quand les Francais
prendront Arras, Les souns mangeront les
chats"; maar d. Franschen hernamen haar in
1640, behielden haar en lieten het opschrift
staan, alleen d. p v. prendront wegnemend.
Arras (NIcoLAs D') was een beeldhouwer,
die te Rome grooten opgang maakte, zoo door
zijn oorspronkelijk werk, als wegens zijn bekwaamheid in 't herstellen v. antieken. Men
noemde hem naar zijn geboorteplaats, hoewel
hij ook naar Vlaanderen Nicolo Fiamingo heet.
Hij was te Arras geb. en stierf te Rome in
1598. Van zijn werken vindt men te Rome :
in d. kerk s. Maria dell' anima 't marmeren
praalgraf v. Frederik, hertog v. Kleef; in d.
s. Maria Maggiore twee marmeren bas-reliefs
a. 't praalgraf v. paus Sixtus V, die d. rechtvaardigheid en d. milddadigheid voorstellen; een
bas-relief a. 't marmeren praalgraf v. Pius V,
d. slag bij Montcontour verbeeldende. Ook is
't marmeren beeld te paard, Marco Antonio
Colonna voorstellende, dat in een zaal v. 't
paleis der conservatoren op d. plaats v. 't Kapitool staat, v. zijn hand.
Arras (MATTHIEU D') was een Fransch
bouwmeester, die in 1314 door koning Johann
v. Bohemen naar Praag beroepen werd, om
er d. Dom te bouwen, die door Peter Arler
(Zie aldaar) in 1385 votooid werd. Hij bestuurde
ook 't bouwen v. d. vesting Karlstein, onder Karel IV in 1348 ondernomen, aan welks
vorm onder Rudolph II veel veranderd is, hoewel 't voornaamste deel nog tamelijk vrij is
v. vreemde toevoegsels. Na zeven jaar arbeids
was d. vesting gereed, die met groote feestelijkheid werd ingewijd. Matthieu schijnt omstr.
dien tijd gestorven te zijn.
Arratel, in 't meerv. Arrateis, is een Portugeesch gewicht, dat ook in Brazili6 gebruikt
wordt; d. arratel weegt 0,459 KG.; 32 arrateis
zijn een arroba; 128 arrateis een centenaar. d.
Arroba is ook een inhoudsmaat v. 12';2 a 16 L.
Arrest (HEINR. LUDW. D'), geb. te Berlijn,
13 Aug. 1822, word in 1848 observator a. d.
sterrewacht te Leipzig en in 1857 hoogleeraar
in d. sterrekunde to Kopenhagen, waar hij d.
bouw v. d. voortreffelijk ingenchte sterrewacht leidde, en op 14 Juni 1875 overl. Hij
heeft d. wetenschap met een aantal ontdekkingen verrijkt. .Een op korten afstand v. d.
zon zijnde komeet, door hem op 21 Juni 1851
ontdekt, hest komeet v. d'Arrest. In 1856 gal
hij in zijn „Resultate aus Beobachtungen"
nauwkeurige plaatsbepalingen v. 200 nevelvlekken en sterre-ophoopingen. In 1867 bepaalde hij in zijn „Siderum nebulosorum observationes Hafniensis" d. plaats v. 1942 nevelvlekken. In 1863 ontdekte hij d. asteroids
Freia, en in 1872 schreef hij onderzoekingen
over d. spectraal-analyse v. sterren in nevelvlekken.
Arrest (Fr. saisie, arra ; Hd. Beschlag, Verhaft; Eng. seizure, arrest.), beduidt in d. rechtstaal zoowel vasthouding, aanhouding als inbeslagneming. Arrest op goederen hest in
Nederland beslag, en kan zijn : executoriaal arrest, dat door een schuldeischer op d. roerende
en onroerende bezittingen v. d. schuldenaar
kan gelegd worden uit kracht v. een vonnis
of een authentieke akte, aan hoofd waarvan staat In naam des Konings", en dat
onder in-achtneming v. d. bij d. wet bepaalde
formaliteiten leiden kan tot d. verkoop der
goederen, waaruit dan d. schuld en d. gerechtskosten worden voldaan; conservatoir arrest is
een inbeslagneming, niet tot volvoering v.
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Adrianus was hij praefect v. Cappadocia (137
een vonnis, maar tot bewaring, opdat d. schuln. Chr.). Liefde tot d. wetenschap spoorde hem
denaar niet, vOOr 't tot een executie komt,
echter aan, om zich v. elke staatsbetrekking
zijne goederen a. d. inbeslagneming kan ontte ontslaan. Sedert schreef hij een menigte
trekken. In bepaalde gevallen, inzonderheid
belangrijke werken, waarvan er wel vele zijn
bij wissels, die wegens wanbetaling geprotesverloren gegaan, maar ook eenige tot op onzen
teerd worden, laat d. wet deze wijs v. arrest
tijd zijn bewaard gebleven. Hij was een leerling
toe; revindicatoir arrest is een beslag, dat d.
v. Epictetus (zie op d. naam) en een groot voorrechtmatige eigenaar v. een roerend goed
stander v. diens wijsbegeerte. Aan hem hebben
daarop kan leggen, in handen v. welken bezitter het ook moge zijn, altijd behoudens
wij d. kennis daarvan te danken. Hij schreef een
verlof en bekrachtiging v. d. rechter; eindelijk
handboek v. d. zedenleer en eenige gesprekken
bevat d. wet ook nauwkeurige bepalingen
v. dezen wijsgeer. Het eerstgenoemde werk
omtrent 't executoriaal en conservatoir arheet „Enchiridion." Vooral merkwaardig is 't
werk v. Arrianus, dat tot titel heeft: ,Anabarest onder deiden. Arrest heet ieder vonnis,
zoowel in burgerlijke als in strafzaken, dat
sis" waarin met groote nauwkeurigheid d. velddoor een gerechtshof of door d. Hoogen Raad
tochten v. Alexander d. Groote beschreven
in 't hoogste ressort gewezen is. Arrest is
worden. Ook is bewaard gebleven een merkook d. vasthouding of aanhouding zoowel v.
waardige geschiedenis van Indio. Overigens
veroordeelden als v. verdachten, beklaagden,
heeft Arrianus belangrijke mededeelingen gelebeschuldigden en zelfs v. getuigen, met 't
verd over d. toenmalige aardrijkskunde, milidoel om gevaarlijke personen onschadelijk te
taire tactiek en d. jacht. Veel zijner nog bewaken, d. onttrekking a. 't terechtstaan te
staande werken zijn afzonderlijk, in 't oorbeletten, d. opgelegde straf te doen onderspronkelijk of vertaald, uitgegeven; v. zijn
gaan, of ook tot 't afleggen v. getuigenis te
geschiedk. werken bestaat een uitgave, door
dwingen. Huizen v. arrest zijn d. bewaarhuizen,
Willer in 1846 te Parijs bezorgd. Prof. V. d.
tot deze bedoelingen dienende, en ook d.gevanChys gaf in 1828 d. „Commentarius geogragenissen voor veroordeelden tot lichte straffen.
phicus in Arrianum" te Leiden uit.
Arrestatie is d. gevangenneming v. een
Arriege is een Fr. rivier, waarnaar een
persoon door d. bevoegde macht. Preventieve - departement heet. d. Rivier ontspringt in d.
gevangenneming geschiedt op bevel v. 't OpenPyreneen uit d. Pic de Framiquel en vloeit
baar Ministerie ; gevangenneming wegens verlangs Foix, Pamiers en Saverdun, na een loop
oordeeling geschiedt krachtens een rechterv. 20 geog. mijl, bov. Toulouse a. d. linkerlijk vonnis.
oever in d. Garonne. 't Departement, een deel
Arretium (Vazen v.) heeten aldus naar
v. 't voormalig graafschap Foix, heeft op 87
Arretium (Arezzo), waar die 't eerst vervaarvk. geog. mijl 250 000 bew. 't Bestaat voorn.
digd werden. Zij worden gevonden in vele
uit twee dalen, die v. d. Pyrene6n of Kellen
Dude nederzettingen der Romeinen uit d. tijd
naar d. Garonne. In 't Z. verheffen zich d.
v. 't Keizerrijk. In Engeland noemt men ze
bergen boven 3000 M. (d. Maladetta tot 3400
Samische vazen, in Duitschland terra-sigillataM.). Daar is d. zomerhitte en d. winterkoude
vazen. Zij zijn v. rooden leem met dun, kobeide zeer greet, maar er zijn goede weiden
raalkleurig vernis, soms met bladeren en lofen bosschen v. dennen, kurkeiken en beuken.
werk en relief bevallig versierd.
In 't N. wordt ongeveer d. helft v. 't deparArrha, Zie Handgeld.
tement met graan, mais, vlas en hennep beArrhennaterum, Zie Landgras.
bouwd. d. Spoorweg v. Toulouse n. Tarascon
Arrhenius (Jog.), een Zweedsch plantloopt door dit dep. Foix is d. hoofdst.
kundige, werd geb. 27 Sept. 1811 te Janda,
Arriere garde, Zie Achterhoede.
studeerde te Upsala, werd directeur v. d.
Arrighi (JEAN TOUSSAINT) di Casanova, herlandbouwschool te Ultuna met d. titel v.
tog v. Padua, werd 8 Mit 1778, te Corte op
hoogleeraar en werd in 1862 secretaris v. d.
Corsica geb. en was een bloedverwant v. Nalandbouw-academie te Stokholm. d. Landbouw
poleons moeder Laetitia. Hij streed in Egypte,
in Zweden heeft a. zijn lessen, voorlezingen
werd bij s. Jean d'Arce gewond, werd om zijn
en schriften veel te danken. Van zijn Leerdapperheid bij Marengo, Austerlitz en Friedboek over botanie verscheen in 1882 d. 5e dr.;
land snel bevorderd en eindelijk brigade-gene-v. zijn handboek voor Zweedschen tuinbouw
raal. Onder d. Bourbons leefde hij in ballingin 1879 d. 4e druk en v. zijn Landbouwprakschap, maar in 1848 keerde hij naar Frankrijk
tijk in 1876 d. 3e druk.
terug, was afgevaardigde in 't Wetgevend
Arrhidaeos was een halfbroeder v. Alelichaam voor Corsica, later door Napoleon III
xander d. Groote, dof v. geest ten gevolge
tot gouverneur v. 't HOtel des Invalides bev. vergif, dat Philippus' gemalin Olympias
noemd, en overl. 22 Mrt 1853.
hem ingegeven had. Hij werd na d. dood v.
Arrivabene (FERD. graaf), Ital. schrijver
Alexander door d. soldaten in MacedoniG tot
en rechtsgel., werd in 1770 te Mantua geb.
koning uitgeroepen en huwde Eurydice. Hij
en onder 't eerste Keizerrijk raadsheer in 't
stond achtereenvolgens onder d. invloed v.
Hof to Lyon, later president v. 't gerechtsPerdiccas, Antipater en Cassander, tot in 317
hof to Brescia. d. Oostenrijksche regeering,
v. C. Olympias hem in handen kreeg en liet
die hem reeds wegens vaderlandsche gevoenedersabelen, waarna Eurydice zich verhing.
lens gevangen had doen zetten, bemoeilijkte
Arria was d. gemalin v. Paetus, die haren
hem zoo, dat hij ziin ontslag nam. Hij overnaam door een buitengewoon voorbeeld v.
leed ambteloos 29 Juni 1834. Zijn bundel gevrouwelijke koelbloedigheid vereeuwigd heeft.
dichten „La tomba di Sebenico" bevat hevige
Paetus had met anderen tegen keizer Claudius
aanvallen tegen d. Oostenrijksche verdrukking.
samengespannen en werd ter dood veroordeeld.
Onder zijn latere schriften muntten uit: ,41
Arria overtuigd, dat er geen uitzicht op redding
secolo di Dante" en „Sulla filantropia del
was, stiet zich zelf d. dolk in d. borst, en gaf
giudice", dat door d. academie te Brescia in
dien toen a. haren echtgenoot met deze woor1817 bekroond werd.
den: „Paetus! 't doet geen pijn !" waarop hij
Arrivabene (GIOVANNI, graaf) geb. in 1801
haar voorbeeld volgde.
te Mantua, was ook een slachtoffer v. zijn
Arrianus (FLAvIus) leefde in d. 2e eeuw
vaderlandsch verzet tegen Oostenrijk. Wegens
n. Chr. te Nicomedie in Bithyni6.0nder keizer
ondersteuning v. Silvio Pellico en v. Carbo-
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nazi werd hij gevangen gezet, v. zijn goederen
beroofd, en toen hij naar Londen uitgeweken
was, in 1824 bij verstek ter dood veroordeeld.
Eerst na d. verdrijving der Oostenrijkers kon hij
naar zijn vaderland terugkeeren, waar hij tot
senator benoemd en tot president v. 't Ital.
staathuishoudk. genootschap gekozen werd.
Hij overl. te Mantua, 12 Jan. 1881. Gedurende
zijn ballingschap heeft hij veel gedaan voor
d. staathuishoudkunde. Sedert 1827 vertoefde
hij in Belgi6, waar hij 't burgerrecht verkreeg
en in 1846 't staathuishoudk. congres in 't
leven riep. Over deze wetenschap gaf hij in
1870 't belangrijk „Scritti morali et economici" in 't licht.
Arroba, Zie Arratel.
Arroe of Aeroe is een tot Denemarken
behoorend eil. v. 14 vk. geog. mijl oppervl.
niet 12000 bew. 't Ligt 11 KM. bezuiden Fiinen en
15 KM. beoosten Alsen. 't Is ongemeen vruchtbaar maar zeer heuvelachtig, zoodat schepen
't alleen a. d. N.-zijde zonder gevaar kunnen
bereiken. d. Belangrijkste plaats is Marstal
met 2700 inw.
Arrogatio is in 't Rom. recht d. aanneming v. een onafhankelijk persoon tot lid
eener familie. Hiertoe was noodig 10 d. toestemming v. d. aannemer en die v. d. aangenomene ; 20 't bewijs, dat d. aannemer geen
kinderen had, en 30 een ouderdom v. zestig
jaar v. d. aannemer.
Arrondissement is in Frankrijk een onderdeel v. een departement, in Belgie een onderdeel v. een provincie, in Nederland zulk
een deel v. een provincie, als voor d. rechtsspraak onder een arrondissements-rechtbank
behoort. Een afzonderlijk burgerlijk bestuur
heeft ten onzent 't arrondissement niet; wel
staan d. scholen, die tot d. schooldistricten v.
een arrondissement behooren, onder 't toezicht v. een arrondissements-schoolopziener.
Bij d. Wet v. 9 Apr. 1877 is 't aantal anondissements-rechtbanken in Nederland bepaald
op 23.
Arronge (ADOLF L'), Duitsch schouwburgdirecteur, sedert 1883 v. 't „Deutsche Theater"
te Berlijn, werd 3 Mrt 1838 te Hamburg geb.
en heeft een groot aantal geestige drama's
en blijspelen geschreven, waarvan (ook door
opvoeringen en vertalingen in ons Vaderland)
't meest naam gemaakt hebben: „Mein Leopold"; „Hasemann's Tochter"; „Doktor Klaus"
en „Das Heimchen".
Arrow-root is een zetmeelsoort, die uit
d. wortel v. versch. planten verkregen wordt,
door die op d. een of andere wijs werktuiglijk fijn te verdeelen en met water uit te wasschen. Als d. troebele vloeistof bezonken is.
wordt 't bovenstaande vocht afgegoten, 't bezinksel, 't zetmeel, door herhaald wasschen
met zuiver water en filtreeren door haarziften
of doeken gezuiverd, waarna 't gedroogd en in
d. handel gebracht wordt. Versche wortels
geven 10 a 23 pct. zuiver arrow-root. Men onderscheidt 10 't Amerikaansche, West-Indische
of Bermuda-arrow-root, dat uit Maranta arundinacea L. en Maranta Indica Juss. wordt verkregen, en voornamelijk wordt aangevoerd v.
d. West-Indische eil. Jamaica, Barbados, Antigua, s. Vincent, s. Domingo, Bermuda, en uit
Nieuw-Granada, Demerary en Berbice ; 20 't
Oost-Indische arrow-root, afkomstig v. Curcuma augustifolia Roxb., C. leucorrhiza Roxb.,
C. Zerumbet Roxb. en andere Curcuma-soorten,
en aangevoerd wordt uit Calcutta. Daarenboven
levert Tacca pinnatifida Forst. 't zelden aangevoerde Tahiti-arrow-root; ook Sagittaria sagittata Thunbg. in China, Aracacha esculenta
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De C., in Bogota, wordt tot bereiding v. arrowroot gebezigd. 't Arrow-root is zonder geur of
smaak, een los, wit poeder, v. gering s. gew. en
bestaat uit microscopisch kleine, glinsterende
ronde en ovale lichaampjes, die kleiner zijn
dan die v. 't aardappelzetmeel (aardappelmeel)
grooter echter dan die v. 't tarwezetmeel (stijfsel); 't wordt dikwijls met een dezer beide
vervalscht. Deze vervalsching kan gemakkelijk, met behulp v. 't microscoop, ontdekt worden; zuiver arrow-root mag, met water gekookt, volstrekt geen geur v. stijfselpap bezitten. 't Arrow-root wordt als voedingsmiddel
gebruikt en is een gemakkelijk verteerbare
en aangename spijs. Verg. „Real-Lexikon der
medicin-pharmaceut. Naturgeschichte" von Dr.
E. Winkler (1842).
Arrowsmith (A.), een Engelsch kaartteekenaar, geb. in 1751 en te Londen 16 Apr. 1824
overl., heeft meer dan 130 kaarten uitgegeven.
Men heeft van hem een algemeenen atlas,
een kaart v. Engeland in 18 bladen, Ierland
in 4, Schotland in 4, de Stille Zuidzee in 9
en 't Kanaal in 7 bladen. Hoewel alle zeer
net zijn v. uitvoering, laat d. juistheid wel
eens wat te wenschen over.
Arsa noemen d. Kalmukken een bedwelmend vocht, dat uit zure merrie-melk bereid
wordt. Daartoe laten zij d. melk, in schapenhuiden opgehangen, zuur worden en die sure
vloeistof in ruwe distilleertoestellen een overhaling ondergaan. 't Eenmaal overgehaalde
vocht noemen zij Araka, 't tweemaal overgehaalde Arsa. Uit koemelk bereide brandewijn noemen d. Kalmukken Airak; volgens
anderen Arki. d. Bereiding v. spiritus uit melk
berust op een omzetting door gisting v. d.
melk-suiker.
Arsaces; Arsaciden. In 't jaar 256 v.
Chr. stond Arsaces (Artsjak of Arsjach), die
beweerde uit 't koninklijk gesl. der Achaemeniden te stammen, tegen d. Syrischen koning
Antiochus II op, en maakte Perzio onafhankelijk, dat onder d. naam v. Parthie een afzonderlijk rijk bleef, tot 't in d. 7e eeuw n. Chr.
een deel v. 't Kalifaat werd. Hij was aldus d.
eerste eener rij koningen, d. ARSACIDEN, die
ten getale v. 29, tot 226 n. Chr. over dat rijk
hebben geregeerd. Hij zelf overleed reeds na
twee jaar, maar vele daden v. zijn dapperen
ZOOD. ARSACES II TIRIDATES, die tot 217 v. Chr.
regeerde en d. Syrischen koning Seleucus
Callinicus overwon en gevangen nam, worden
verkeerdelijk a. hem toegeschreven. Over 't
algemeen zijn d. berichten over deze dynastie
zeer verward. 't Meest betrouwbaar, maar
niet onpartijdig, zijn d. Rom. schrijvers. 't Is
nl. a. d. Romeinen nooit gelukt, vasten voet
in Parthig te krijgen of d. Arsaciden te doen
vallen, en meermalen hebben d. Parthen hun
gevoelige verliezen toegebracht.
Arsamas is een Russische stad met 12 000
inw. in d. nabijheid v. Nishnei-Nowogorod a.
d. riv. Sjolka en Tesja, met veel handel in
leder en linnen. Hier is 't Alexejewski-nonnenklooster, waar d. met goud- en zilverdraad
doorwerkte kerkgewaden worden vervaardigd,
die door 't geheele Russische rijk worden verzonden, en d. door Stupin in 1800 gestichte
schilderschool, die d. heiligenbeelden voor
een groote menigte kerken v. d. Griekschen
eeredienst aflevert. ARSAMAS heette in Rusland
een vrijzinnige letterkundige kring, die v.
1815 t. 1818 door satire, spot en critiek d.
reactionaire richting poogde te bestrijden. d.
Naam Arsamas is ontleend a. een bespottelijk voorval, dat graaf Bludow (onder 't pseudoniem Cassandra) in d. stad Arsamas laat
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gebeuren. Talentvolle schrijvers als Karamsin, d. beide Turgenjews en Poesjkin hebben,
meest onder verdichten naam, in deze vereeniging medegewerkt.
Arsenaal heet een gebouw, waar d. oorlogsmiddelen voor land- en zeemacht vervaardigd worden; in deze algemeene beteekenis
bezigt men ook wel 't woord tuighuis. In meer
beperkten zin, is een arsenaal een bewaarplaats v. oorlogsbehoeften. In een vesting zijn
arsenalen, waar alles bewaard wordt, wat tot
d. verdediging noodig is; bovendien moet een
staat arsenalen bezitten voor 't oorlogsmaterieel, dat in voorraad is, of waaraan nog geen
bepaalde bestemming gegeven is. Deze laatste
tuighuizen worden aangelegd in plaatsen, die
eerst na de geheele overmeestering v. een land
in 's vijands handen kunnen vallen, en moeten
zooveel mogelijk door spoor- en waterwegen
met d. voorn. vestingen en verdedigingslini6n
in gemeenschap zijn.
Arsenik (Arsenicum) komt zeer verbreid
in d. natuur voor, soms onverbonden, als gedegen arsenik en arsenik-glans, meestal echter verbonden met zwavel, als realgar en
operment, of met metalen ; soms ook geoxydeerd, als arsenikbloemen in verbinding met
aarden en metaaloxyden. d. Naam arsenik
wordt in 't dagelijksch leven meer voor d.
verbindingen dan voor d. stof zelf gebezigd,
want in d. scheikunde duidt men daarmede aan
een niet metaalaardige stof of zoogen. metallolde (door sommige scheikundigen ook tot
d. metalen gerekend), dat verkregen wordt
door arsenigzuur, met koolpoeder of met olie
vermengd, in een glazen retort tot gloeiens
toe to verhitten. Daarbij zet zich dan 't afgescheiden arsenik in 't bovenste, koudere deel
v. d. toestel als een grauwe, glinsterende korst
aan. 't Zuivere arsenik heeft een staalgrauwe
kleur en sterken metaalglans, is zeer bros en
heeft een s. gew. v. 5,96; 't kristalliseert bij
d. sublimatie gemakkelijk, doch d. kristalvorm,
d. rhomboeder, is moeilijk herkenbaar. Bij verhitting tot 330° C. gaat 't tot kleurloozen damp
over, die een sterke en karakteristieke knotlookgeur verspreidt. Aan d. dampkring blootgesteld, verliest 't arsenik spoedig zijn glans,
't wordt dan grauwz wart, ten gevolge v. 't
ontstaan v. arsenik-suboxyde a. d. oppervlakte.
Als 't in zuurstofgas of in dampkringslucht
verhit wordt, ontvlamt en verbrandt 't met
een bleeke, blauwe vlam, onder vorming v.
arsenigzuur. 't Arsenik kan zich in drie verhoudingen met zuurstof vereenigen, en vormt
daarmede een suboxyde en twee zuren, welke
laatste onderscheiden worden als arsenigzuur
en arsenikzuur.
't Arsenigzuur, meer algemeen bekend onder
d. naam v. rattenkruid, is wegens zijn vergiftigend vermogen berucht, en is daardoor d.
belangrijkste arsenik-verbinding. Dit zuur
wordt in 't groot bereid door roosting v. arsenik bevattende kobalt- en nikkel-ertsen en
d. zoogen. misspickel of arsenik-kies. Bij deze
bewerking scheidt zich 't arsenik eerst v. d.
metalen af, als zij beginnen to oxydeeren, als
wanneer 't dan zelve ook oxydeert tot arsenigzuur, dat in dampvorm 't erts loslaat. Deze
damp wordt door lange, liggende kanalen geleid, waarin die door afkoeling tot d. vasten
toestand overgaat en zich als een poedervormige stof of meel (gift-meel) aanzet, die men in
gegoten ijzeren toestellen sublimeert, waarbij
't arsenigzuur tot een halfgesmolten, doorschijnende, kleurlooze, somtijds geelachtige,
naar glas gelijkende massa overgaat, die in
grootere en kleinere stukken in d. handel
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wordt gebracht. Langzamerhand worden deze
stukken, v. d. oppervlakte naar binnen toe,
ondoorschijnend, melkachtig of porseleinwit,
zoodat daarom 't arsenigzuur in d. handel bekend is als witte arsenik, of arsenicum album.
In dezen toestand is 't arsenigzuur tamelijk
zuiver, doch om 't geheel zuiver to verkrijgen moet 't, tot een fijn poeder gewreven on
met vloeibare ammoniak overgoten, gedurende
eenige uren a. een warmtegraad v. 70° a, 80° C.
worden blootgesteld on v. tijd tot tijd geschud, vervolgens wordt d. heldere, warme
oplossing in een andere flesch gegoten en algekoeld, waarna 't zuivere arsenigzuur zich
als heldere octaeders afscheidt. 't Arsenigzuur heeft geen geur on bijna geen smaak;
maar als men d. tong lang tegen een stukje
er van houdt, proeft men een wrangen on
scherpen smaak, die later zoetachtig wordt.
't S. gew. v. 't gekristalliseerde zuur is 3,69,
zijn smeltpunt ligt hooger dan zijn kookpunt,
zoodat 't zonder vooraf to smelten overgaat
tot een gas zonder kleur en geur. In beide
toestanden is dit zuur moeilijk oplosbaar in
water: 100 d. water lossen 0,96 d. v. 't glasachtige en 1,25 d. v. 't porseleinachtige zuur
op ; d. eerste oplossing kleurt 't lakmoes-papier
rood, d. andere niet. 't Arsenigzuur is een
zwak zuur, dat zich moeilijk met zout-bases
vereenigt en daarmede dan arsenigzure zouten
vormt; 't bestaat uit 75,81 pet arsenik en
24,19 pct zuurstof. Dit zuur is een der hevigste
en gevaarlijkste vergiften, zoowel op zich zelf,
als in verbinding met alkalien en andere zoutbases; 't is niet alleen een vergif voor menschen en dieren, maar ook voor planten•, 't
wordt menigvuldig gebruikt in ververijen,katoendrukkerijen, glasblazerijen, tot bereiding
v. eenige verven en in sommige geneesmiddelen, zoodat door dit veelvuldig gebruik ook
d. vergiftigingsgevallen menigvuldiger zijn dan
door andere vergiften.
't Arsenik komt, behalve als rattenkruid, in
d. volgende stoffen als giftig voor: arsenikwaterstof, alkarsine, operment en realgar (zwavel-arsenik), vliegensteen (arsenik-kobalt), arsenigzuur koper-oxyde (Scheele's groen) en
versch. groene verven, als : 't Schweinfiirther-,
Brunswijksch-, Kasler-, Weener-, Engelsch-,
Parijsch-, Zweedsch-, berg-, mitis-, originaal-,
patent- en papegaai-groen, waarvan vele vermengd zijn met aztin-zuur koper-oxyde, chromaatgeel (chromium-zuur lood-oxyde) en gips.
Verder in eenige gele verfstoffen, als : 't Chineesch-, 't nieuw-, Spaansch-, Perzisch-geel en
andere soorten v. koningsgeel. Ook in enkele
blauwe verven, als : 't kobalt-ultramarijn, 't
Saksisch- en koningsblauw, welke dikwijls
met arsenikbevattende smalt worden bereid.
Tegenover d. talrijke gelegenheden v. vergiftiging door toeval, onvoorzichtigheid of opzet
met arsenikbevattende stollen kunnen d. scheien geneeskunde middelen aanwijzen, niet alleen om d. werking v. 't vergif to matigen
of op to heffen, maar ook om d. misdaad op
to sporen, tot d. meest beproefde tegengiften
behooren 't ijzeroxyde-hydraat en d. zwak
gegloeide magnesia; daarbij behoort 't opwekken v. braking en d. toediening v. groote
hoeveelheden koude, verzachtende dranken tot
d. eerste hulpmiddelen.
In d. vroegste tijden waren reeds arsenikverbindingen min of meer bekend, zooals
blijkt uit d. benaming v. 't operment en redoor Theosix
algar, door Aristoteles
phrastius J.W Evixov of IreuEnx.ov genoemd; bekendheid met 't witte arsenik (arsenigzuur)
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treft men 't eerst bij Geber (in d. 8e eeuw)
aan. Welk een bekend vergif dit laatste
reeds in d. middeleeuwen was, kan men nagaan uit een afschuwelijk plan v. Karel d.
Slechte, koning v. Navarre, die a. d. meistreel
Woudreton opdroeg (1380) om Karel VI, koning v. Frankrijk, en d. hertogen v. Valois,
v. Berri, v. Bourgogne en v. Bourbon met
arsenik-sublimaat te dooden. Moord door vergiftiging met arsenigzuur komt 't meest voor.
Van dergelijke misdaden geschieden in Engeland 33 pct, in Frankrijk 70 pet, in Duitschland 65 pct, in sommige groote Europeesche
steden zelfs 90 pct door arsenigzuur. d. Persoon, die dit vergif in heeft gekregen, gevoelt
een branding in d. keel, een samentrekking
v. slokdarm en maag, walging en begint te
braken. Er volgt onder hevige pijnen ontlasting v. een kwalijk riekende, groenzwarte
stof; d. lijder wordt duizelig, 't gelaat wordt
vaal en valt in; daarna volgt ijlen, gevoelloosheid, verlamming of stuiptrekking en d.
dood. Arbeiders in fabrieken, waar arsenikverbindingen aangewend worden, staan bloot
a. chronische vergiftiging, die zich kenmerkt
door een trapswijze vermagering, aanvangt
met darmlijden en huidziekte, en even treurig
eindigt als 't acute lijden. Zonderling is 't, dat
dit vreeselijk vergif gebruikt wordt als schoonheids- en opwekkingsmiddel. Paarden, a. welke
kleine hoeveelheden regelmatig ingegeven worden, krijgen een glanzig, welgedaan, fleurig
voorkomen. Bij 't proces tegen Mrs. Maybrick
te Liverpool in 1889 is 't gebleken, dat veel
Engelsche beursmannen, om zich een tijdelijke
aanstrenging en opwinding (natuurlijk door
een zooveel te grooter uitputting en afmatting
gevolgd) te verschaffen, d. gewoonte hebben,
kleine doses arsenicum te gebruiken, en in
Stiermarken en Tyrol nemen velen geregeld
kleine hoeveelheden arsenicum tot zich, vrouwen om zich een bloeiend voorkomen te geven,
bergbeklimmers, als middel tegen kort-ademigheid. Zij beginnen met des ochtends een half
grein of nog minder te gebruiken en klimmen
langzaam tot zelfs vier grein per dag. Ofschoon
't aantal sterfgevallen, dat a. dit gebruik toe
te schrijven is, grooter is, dan wel eens beweerd wordt, ondervinden velen jaren lang
geen nadeel, zoolang zij in 't gebruik volharden; staken zij 't, dan vervallen zij snel en
lijden zij hevig.
Voor d. gerechtelijke geneeskunde is 't v.
groot gewicht, om middelen te bezitten, waardoor d. aanwezigheid v. arsenigzuur in d.
overblijfselen v. d. gebruikte spijs of drank
of in d. maag of ingewanden v. d. gestorvene
kan geconstateerd worden. Daartoe hebben
FRESENIITS, MARSH en BABO d. beste methoden
a. d. hand gedaan. d. Bewering v. d. beroemden gif-kenner ORFILA, dat meermalen in
menschen en dieren, zonder vergiftiging arsenigzuur wordt gevonden, is later door dezen
geleerde teruggenomen, maar daarentegen is
bewezen, dat in vele bronnen, waarvan 't water
,door mensch en vee gedronken wordt, arsenigzuur aanwezig is.
Arsinoe is een naam, die versch. vrouwen
uit 't huis der Ptolomaeen gedragen hebben.
Een dochter v. Ptolomaeus I en Berenice, gehuwd met Lysimachus, heette aldus, zij leed
in Macedonii5 vreeselijke rampen, maar ontkwam en huwde later met Ptolomaeus IL
Na haar dood werden te harer eere tempels
, en standbeelden opgericht en steden in KleinAzi6 en Egypte naar haar genoemd. d. Dochter
v. Ptolomaeus III Euergetus, gehuwd met
Ptolomaeus IV Philopator, heette ook ARSINO2;
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zij streed met haar echtgenoot bij Raph:a
(217 v. Chr.) tegen Antiochus d. Groote en
droeg veel bij tot d. overwinning. d. Laatste
ARSINO2 was d. zuster v. Ptolomaeus XII ; zij
werd door Caesar als gevangene naar Rome
gevoerd en op verlangen v. Cleopatra door
Antonius gedood.
Arsis, dat verheffing beduidt, staat tegenover thesis, dat daling beteekent. 't Wordt
gebruikt om bij d. voordracht v. verzen d.
lettergrepen aan to wijzen, die d. klemtoon
moeten hebben. 't Teeken voor arsis is een
gewoon accentteeken (').
Arsjine is een lengtemaat, in Rusland
= 0,711 M., doch in China = 0.685 M. d. Russische arsjine heeft 16 wersjock, waarvan 1100
een werst uitmakQn.
Arta, een district met een hoofdstad v.
denzelfden naam, word door Turkije bij 't
tractaat to Berlijn v. 1878 a. Griekenland afgestaan. 't District ligt op d. N.-W. grens tuss.
Albanie en Acarnanie on bevat 40 000 bew.;
d. stad (in d. oudheid Ambrakia geheeten)
ligt a. een riv. v. gelijken naam, 15 KM. v. d.
Ionische zee, on heeft 15 000 inw., die levendigen handel in vee, katoen, tabak, wijn en
graan drijven to Salagora, d. zeehaven dezer
stad.
d. Golf v. Arta, tuss. Griekenland on Albani
in d. Ionische zee, ligt zeer gunstig voor d.
handel, doch d. scheepvaart wordt zeer belemmerd door een War; daar achter is genoegzame diepte voor groote schepen.
Artaban, d. 29e der Arsaciden (Zie Arsaces)
word door Artaxerxes, d. stamvador der Sassaniden, overwonnen, in 't jaar 226 n. Chr.
Artaxerxes. Drie Perzische koningen v.
dozen naam, die eigenl. een eeretitel, „groote
heerscher" beteekenend, is, komen in d. gesch.
voor. Artaxerxes I. bijgen. Longimanus (langhand), omdat een zijner handen langer was dan
d. andere, volgde zijn vader Xerxes op, 495 v.
Chr. en wordt geroemd om zijn rechtvaardigheid. d. Tweede, Mnemon (d. w. z. met 't goede
geheugen), stierf 360 v. Chr. Hij was d. zoon v.
Darius Nothus, oorloogde eerst tegen zijn broeder Cyrus d. jonge om d. troon, en zocht d.
Grieken te verzwakken door verdeeldheid onder hen to kweeken. Hij werd opgevolgd door
Artaxerxes III (Ochus), die zich door 't ombrengen v. tachtig zijner nabestaanden v. d.
heerschappij meester maakte. Hij bracht 't
opgestane Egypte weder tot gehoorzaamheid,
verwoestte een groot deel v. Syria, maar verloor door 't zwaard v. zijn dienaar Bagoas
't leven, 338 v. Chr.
Artedi (PIETER), in 1705 in d. Zweedsche
prov. Angermanland geb., studeerde tegelijk
met Linnaeus, eerst te Upsal, daarna te Leiden, waar hij d. lessen v. Boerhave volgde.
Aangesteld bij. 't rijke kabinet v. Albert Seba,
vestigde hij zich voor eenigen tijd te Amsterdam, doch verdronk daar des nachts in een
der grachten, slechts 30 jaar oud. Linnaeus
heeft een geslacht v. d. schermdragende planten
naar hem Artedia genoemd en zijn „Ichtyologia, sive de Piscibus" met een levensbeschrbving uitgegeven (Leid., 1738). d. Uitgaaf
V. Walbaum, „Artedius renovatus" (in 5 dln,
te Greifswald) is zeer vermeerderd, doch met
afschrijvingen uit anderen, zonder oordeel
samengevoegd.
Artemidorus was een aardrijkskundige,
die te Ephese een eeuw v. Chr. leefde. Hij
bevoer d. kusten der Roode en Midden. zee
en v. een deel des Atlant. oceaans, en beschreef zijne ervaringen in een reisboek : „Periplus" waarvan nog fragmenten bestaan,
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die echter volgens sommigen afkomstig zijn
V. MENIPPIIS V. Pergamus.
Artemis, Zie Diana.
Artemisia was d. zuster en weduwe v.
Mausolus, koning v. Carie, voor wien zij een
grafteeken list oprichten, dat onder d. zeven
wereldwonderen geteld word. Van hier komt
d. naam mausoleum voor prachtige begraafplaatsen. Zij stierf bij dit gedenkteeken, kort
na haar echtgenoot, in 't jaar 351 v. C.
Artemisia., koningin v. Halicarnassus of
Carle, aanvaardde na haars vaders dood, zelf d.
regeering, voegde in d. oorlog, dien Xerxes tegen Griekenland voerde, bij zijn vloot vijf schepen, waarmede zij met dapperheid in d. slag
bij Salamis streed, die in 480 v. Chr. voorviel.
Artemisia heet een tot d. nat. fam. der
Synanthereen of Compositae en d. Syngenesia
Polygamia superflua behoorend, zeer omvangrijk, en over d. gansche aarde verbreid plantengeslacht, waarvan vele soorten reeds v.
overoude tijden als geneeskrachtige gewassen bekend stonden. Daartoe behooren: Artemisia absinthium L. (zie alsem), A. abrotanum
L. (zie citroenkruic1), A vulgaris L. (zie bfjvoet),
A. dracunculus L. (zie dragon), A. vahliana
Kost., A. pauciflora Steckm., A. Sieberi Besser,
A. Lercheana Steckm. (Zie wormzaad) en A.
inoxa D. C., welke laatste soort vooral opmerkens waardig is, omdat d. Chineezen en Japanners hare bladeren sinds onheugelijke tijden tot 't bereiden v. moxa's (zie dat art.)
aanwenden. Volgens sommigen bezigen zij
daartoe 't wollige bekleedsel v. d. onderste
oppervlakte der bladeren,• volgens anderen d.
toppen en bladeren zelf, na deze langen
tijd geklopt en v. d. grovere vezels bevrijd to
hebben. d. Artemisia Moxa is een heester met
behaarde, dubbel-vinspletige bladeren, wier
lijn-lancetvormige slippen stomp uitloopen, en
kogelronde, overhangende, tot pluimvormige
trossen vereenigde bloemhoofdjes.
Arterian, Zie Slagaderen.
Artesische bronnen of putten zijn openingen, in d. grond geboord ter verkrijging
v. water. Zij heeten Artesische, omdat zij menigvuldig en reeds sinds lang in Artois, in
d. omstreken v. Arras, werden geboord. Doze
bronnen onderscheiden zich v. gewone welputten deels door hare meerdere diepte, deels
doordien zij, veel nauwer zijn en niet gegraven maar geboord worden, zelfs door vast
gesteente heen. Ofschoon wij nog zeer onvolledig met d. gesteldheid v. d, korst der aarde
bekend zijn, is 't zeker, dat daarin een menigte
scheuren, kloven en holligheden bestaan.
Vooral is dit zoo in d. krijtformatie, getuigen hiervan d. talrijke grotten, die daarin
voorkomen. Wijl er nu v. 't water, dat in d.
gedaante v. regen, sneeuw en hagel nedervalt,
en dat wat door afkoeling op d. oppervlakte
der bergen wordt verdicht, een groot deel in
d. grond dringt, is 't niet te" betwijfelen, of
vele der gemelde holligheden zijn met water
gevuld. Vindt dit water in lager gelegen streken of a. d. afhelling v. bergen een opening,
dan zal 't daardoor uitstroomen en aldus natuurlijke bronnen vormen. d. Rijkdom a. water
v. deze bronnen zal dus grootendeels af hangen v. d. uitgebreidheid der oppervlakte, waarvan 't uit d. dampkring nedergevallen water
naar deze bron vloeit. Vinden zulke onderaardsche waterverzamelingen geen uitweg in
lagere streken, dan neemt d. hoeveelheid water toe, 't rijst hooger en hooger in d. vermelde scheuren en spleten, of baant zich met
kracht een wog door d. grond, naar andere
verder of dieper gelegen ruimten. Op deze
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wijze kan er beneden d. oppervlakte v. d.
grond een zeer groote hoeveelheid water voorhanden zijn, waarvan zich uitwendig geen
kenteekenen vertoonen. 't Boren v. Artesische
bronnen berust nu : 1° op d. veronderstelling,
dat er beneden d. oppervlakte v. d. grond,
waarin men boort, een of meer kanalen bestaan, waarin zich water bevindt, on 2° op
d. wet der hydrostatica, dat vochten, bevat
in buizen of kanalen, die met elkander gemeenschap hebben, tot a. 'tzelfde waterpasse
vlak opstijgen, of althans daartoe trachten
op to stijgen. Wordt er dus in d. grond een
opening geboord en deze boring tot een genoegzame diepte voortgezet, dan is 't in 't
algemeen vrij waarschijnlijk, dat men op een
waterader zal komen, en dat 't water in 't
boorgat tot een hoogte zal opstijgen, die afhangt v. d. hoogte der waterverzameling,
waarmede 't boorgat in verband staat. Ligt
die waterverzameling in 't zelfde horizontals
vlak als d. opening v. d. geboorde bron, dan
zal 't ook daarin tot a. die opening opstijgen,
ligt zij hooger, dan zal 't water zich boven
die opening verheffen en een springende bron
vormen, terwijl 't water, ingeval d. waterverzameling lager dan d. mond v. d. geboorde
opening gelegen is, dien mond niet zal bereiken, maar in 't boorgat op dezelfde hoogte
blijven, als waarin die waterverzameling gelegen is. In dit laatste geval most 't dan
door zuig- of perspompen tot a. d. oppervlakte
v. d. grond worden opgevoerd. Uit d. hier
opgegeven beginselen, waarop d. boring v.
Artesische putten berust, kan men reeds
vooraf opmaken, dat in uitgestrekte vlakten
weinig vooruitzicht bestaat om door boring
een springbron to verkrijgen, on dat dit in
't algemeen meer in heuvel- of bergachtige
streken to verwachten is. Ook 't water, dat
men uit geboorde bronnen bekomt, kan zeer
verschillen door d. zelfstandigheden, die er
mode gemengd of in opgelost zijn. Most
't water namelijk door kalklagen dringen, en
is 't in d. gelegenheid geweest om moor of
minder koolzuur op to nemen, dan zal 't ook
zekere hoeveelheid kalk oplossen on daardoor,
gelijk men 't noemt, hard, on voor sommige
behoeften onbruikbaar worden. Is 't water
door steenzout, of andere oplosbare zouten
bevattende lagen gedrongen, dan zal 't min
of meer daarmede verzadigd a. d. dag komen
on men zal een minerals bron bekomen. In
Duitschland heeft men zelfs vele boringen
met dit doel ondernomen on met een gunstigen
uitslag bekroond gezien. Dit was 't geval
met d. putboring to Neu-Salzwerk bij Minden.
Men is hier tot een diepte v. 628 M. doorgedrongen en d. bron levert in 24 uur 2000 M 3
water,inum670KG.zotvera
zijn. In China, waar deze bronnen reeds zeer
lang bekend schijnen, worden er zeer vele
aangetroffen. Zij dragon daar dikwijls d. naam
v. vuurbronnen, omdat zij een groote hoeveelheid zwavel-waterstofgas opleveren, waarvan
d. vlam gebruikt wordt onder d. zoutpannen.
In 't gewest Kia-ting-fu zijn op een lengte v.
10 en een breedte v. 5 uur gaans meer dan
2000 zulke zoutbronnen, die 500 a 600 M. diep
en 12 a 15 cM. wijd zijn. Even als bij d. natuurlijke bronnen is ook bij d. geboorde bronnen d. hoeveelheid water, die zij leveren,
zeer verschillend. Bij bronnen, waarvan 't
water niet tot a. d. oppervlakte reikt, hangt
zij gedeeltelijk af v. d. inrichting, d. grootte
en d. kracht, die men aanwendt tot 't oppompon
v. 't water; bij springende bronnen hangt zij
gedeeltelijk v. d. wijdte v. 't boorgat af; zon-
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der dat men 't als een bepaalden regel kan
aannemen, is 't echter vrij algemeen gebleken,
dat d. bronnen rijker a. water waren, naarmate men dieper boorde. d. Dieper gelegen
waterverzamelingen staan waarschijnlijk met
andere nabijgelegene in verbinding, en daardoor is tevens d. oppervlakte grooter, waarvan
zij water ontvangen.
d. Wijze, waarop d. Artesische bronnen
worden geboord, is zeer onderscheiden, en
wordt voornamelijk bepaald door d. aard der
grondslagen, die doorboord moeten worden.
Bestaan deze lagen uit losse aarde, zand en
dergelijke, dan worden er ijzeren, (somtijds
koperen of houten) buizen in d. grond gebracht, om 't toevallen der opening en 't zijdelings indringen v. ongeschikt water te beletten. d. Boorwerktuigen, die men in dit geval
bezigt, zijn dan omstr. evenzoo ingericht als
d. zuiger eener pomp. Men laat ze herhaaldelijk vallen, waarbij zich d. klep opent en
d. losse grond er boven komt. Van tijd tot
tijd wordt d. boortoestel, die in dit geval a.
een touw hangt, door een takel en windas
opgehaald om 't zand of d. aarde boven d.
klep weg te nemen. d. Buizen worden dan
door een daartoe ingerichten toestel telkens
in d. grond gedrukt, naarmate men met d.
boor dieper doordringt. Is een buis tot a. d.
oppervlakte ingedrukt, dan wordt er een
andere opgeschroefd of geklonken en aldus
gaat men steeds dieper. Treft men onder
't boren water aan, dat minder geschikt is,
dan boort men dieper, en door 't nederdrukken
v. d. buis wordt dan 't indringen van 't niet
begeerde water in d. geboorde opening belet.
Bij 't boren in vast gesteente, kan men in
vele gevallen d. buis missen, wijl men hier
minder gevaar loopt, dat d. gemaakte opening
v. ter zijde zal toevallen. Treft men echter
een waterlaag aan, die men niet geschikt bevindt, dan meet men, bij 't dieper doordringen,
een buis in 't boorgat brengen, om d. zijdelingschen toevloed v. water of te snijden. d.
Boortoestellen zijn in dit geval ook anders
ingericht en moeten telkens naar d. aard v.
't gesteente worden gewijzigd. In plaats v. a.
een touw, zijn zij dan a. ijzeren stangen bevestigd, die op elk. worden geschroefd, en d.
beweging der boor is dan veelal draaiende.
't Is licht na te gaan dat d. spoed v. 't werk
met d. toeneming der diepte zeer afneemt;
't a. elk. schroeven der boorstangen bij 't nederlaten, en 't losschroeven bij 't ophalen v.
d. boor kost dan veel tijd; d. onkosten, a. d.
boring verbonden, nemen dus met d. diepte
aanmerkelijk toe. d. Ongevallen, die bij 't boren
v. Artesische bronnen nu en dan voorkomen,
bijv. 't breken der boorstang of v. een deel
der boor zelf, vorderen ter herstelling dikwijls
veel geduld en eischen een vindingrijk vernuft om verholpen te worden. Somtijds zijn
ze v. dien aard, dat men liever 't boorgat verlaat, en een nieuwe boring begint.
Onder d. merkwaardigste Artesische bronnen
behooren behalve die, welke in China worden
aangetroffen en waaromtrent d. berichten niet
zeker zijn, d. reeds vermelde bij Neu-Salzwerk
en die te Grenelle bij Parijs. Op laatstgenoemde plaats bereikte men, na een arbeid
v. ruim zeven jaar, een waterader, die a. d.
verwachting voldeed, op een diepte v. 547 M.
't Water wordt met zooveel kracht opwaarts
gedreven, dat 't in een verlenging der buis
nog 28 M. boven d. oppervlakte v. d. grond
opspringt in een zoo aanzienlijke hoeveelheid,
dat in 24 uur meer dan 3400 M 3 worden
opgeworpen. d. Temperatuur v. 't water is
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27,7° C. d. i. nagenoeg 17° hooger dan d. gemiddelde temperatuur v. Parijs. Men kan zich een
denkbeeld maken v. d. langzaamheid, waarmede 't werk vordert, wanneer men zulke
groote diepten bereikt, als men weet, dat
boor slechts eenmaal daags kan worden nedergelaten en opgehaald, en dat er bij elke ophaling slechts een kleine hoeveelheid v. 't uitgeboorde gesteente wordt opgebracht.
Artevelde (JAKOB v.), een wakker voorvechter der vrijheid van zijn vaderstad Gent,
leefde in d. 14e eeuw. Hij was overman v. 't
lakenweversgild (niet v. 't brouwersgild, zooals gewoonlijk geschreven wordt), en poogde
graaf LODEWIJK V. MALE over te halen d.
afhankelijkheid v. Frankrijk te verbreken,
en toen hem dit niet gelukte, bracht hij een
Vlaamsch verbond met Brugge en Yperen
tot stand, dat graaf Lodewijk en d. Franschen
verjoeg. Hij regeerde sedert oppermachtig,
maar met gematigdheid en beleid, zoodat hij
d. eernaam v. „d. Wijze man" droeg. Tweedracht tuss. d. gilden en d. steden verijdelde
echter zijn pogingen, en toen hij met kon.
Edward v. Engeland onderhandelde, om d.
regeering over Vlaanderen a. diens zoon, d.
Prins v. Wales, op te dragen, werd hij op
19 Aug. 1345 met 70 zijner aanhangers in een
volksoploop, door zijn benijders en d. Franschgezinden verwekt, gedood. Conscience heeft
een zijner beste werken a. 't leven v. dezen
vrijheidsheld gewijd en in 1863 is een standbeeld te zijner eere te Gent opgericht.
Artevelde (FILIPS v.), zoon v. d. vorige,
stelde zich in Dec. 1381 a. 't hoofd der Gentenaars, om d. vrijheden der stad te verdedigen tegen graaf Lodewijk v. Male, die met
Fransche hulp Brugge en Yperen onderworpen had. Hij heroverde Brugge, bracht geheel
Vlaanderen a. d. zijde v. Gent, maar sneuvelde in d. slag bij Roosebeeke, 27 Nov. 1382.
Arteveldt (ANDRIES v.), een zeeschilder te
Antwerpen, leefde in d. 17e eeuw. Van Dijck
was een bewonderaar zijner werken, die grootsche voorstellingen v. stormen en rotsachtige
kusten zijn; van Dijck schilderde zijn portret
als een blijk v. achting voor dezen kunstenaar.
Arthritis, Zie Jicht.
Arthrocace is een ontsteking of verzwering in een gewricht, aanvangende in d.
sponsachtige uiteinden hiervan. Zij komt 't
meest voor in heup-, knie- en voetgewrichten
v. klierachtige personen, is langdurig v. aard
en kan geduchte verwoestingen in d. gewrichten en eindelijk d. dood ten gevolge
hebben. 't Begin der kwaal is doorgaans d.
vorming v. knobbels (tuberkels) in 't genoemde sponsachtig deel. d. Genezing moet
door volkomen rust, koude omslagen en plaatselijke bloedaftapping verkregen worden, maar
ook bij gunstig verloop, blijft 't aangetaste
lid dikwijls onbruikbaar.
Arthur of Artus heette d. Koning der
Britten, die d. heerschappij der Angelsaksers
in 't begin der 6e eeuw bestreed. Hij was
door bisschop Dubrilius gekroond, en verdedigde zoowel d. vrijheid en d. bezittingen
zijner landslieden als 't christendom tegen d.
toen nog heidensche indringers. Hij versloeg
in 516 bij Bath koning KERDIK V. WESSEX, maar
sneuvelde tegen hertog Childeric der Saksers
bij d. verdediging v. Cornwales in 537 of 542.
' De geschiedenis v. dezen Vorst is 't middelpunt geworden v. een aantal legenden,
sagen en ridderromans, die voor 't meerendeel in d. 12e, 13e en 14e eeuw ontstonden
en over gansch Europa zijn verbreid. ARTHUR
en d. toovenaar MERLIN, ARTHUR en zijne
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afelronde, ARTHUR en de heilige GRAAL (Zie
dat woord) zijn d. onderwerpen v. een men i gte
ten deele fantastische, ten deele mystieke
verhalen in poOzie en ook in proza uit d. tijd
der Kruistochten. Bijna iedere ridder v. d.
tafelronde had zijn eigen roman. The v. „Lan-celot" is door dr. Jonckbloet v. 1846 t. 1850
in 't Middel-Nederlandsch met verklarende
aanteekeningen uitgegeven.
Arthur (CHESTER), geb. in 1830 to Troy bij
New-York, was in 1880 tot vice-president der
Vereenigde Staten gekozen, en toen d. president GARFIELD door d. moordaanslag op 19
Sept. 1881 overleden was, bekleedde hij 't
presidentschap tot 4 Mrt 1885. Hij koos zijne
ministers uit aanhangers v. generaal GRANT.
Articella, is d. naam eener verzameling
v. uittreksels uit oude schrijvers over d. geneeskunde, die in 't laatst der middeleeuwen,
en ook later, algemeen gebruikt werd. Ofschoon
zeer dikwijls uitgegeven, is dit werk thans
zeer zeldzaam. d. Naam wordt door sommigen
verkeerdelijk artis cella geschreven. Waarschijnlijker is d. uitlegging v. Kestner, „Bibl.
med." p. 338, die er een verkleinwoord v. Ars
in ziet, zoodat d. naam zou beteekenen : „d.
Kunst in een kort bestek", of: „d. Beknopte
kunst". 't Was een werk, dat bij d. toenmaligen
toestand der wetenschap groot gezag had.
Over d. uitgaven, zie Choulant, „Hdb. der
Bilcherk. filr d. altere Medicin (Leipzig. 1841).
Articuleeren is 't duidelijk uitspreken
der woorden, zoodat iedere klank en medeklinker tot zijn recht komt, en elke lettergreep te onderscheiden is. Goed articuleeren
is 't eenige middel om zich voor een groote
menigte in d. open lucht of in kerken te doers
verstaan.
Artikel (v. 't Lat. articulus - lid of deel)
is in d. taalk. 't woord, dat voor een zelfstandig naamwoord wordt geplaatst, om dit min
of meer bepaald voor te stellen. In ooze taal
noemen wij het lidwoord, en is 't min bepalend lidwoord een en 't meer bepalend lidwoord voor 't mannelijk en vrouwelijk de en
voor 't onzijdig het. In vele talen, zooals in
't Sanskriet en 't Latijn, ontbreekt 't lidwoord.
Artikel beduidt in d. tweede plaats een klein,
afgerond deel v. een geschrift. Men spreekt
in dien zin v. dagblad- en wets-artikelen en
v. artikelen v. een geloofsbelijdenis, v. een
tractaat of andere overeenkomst.
Artillerie. Door artillerie verstaat men,
in d. algemeenste beteekenis, d. kunst om
allerlei oorlogswerktuigen te vervaardigen, en
te gebruiken; in engeren zin: 't wapen, belast
met 't vervoer v. 't geschut en met 't gebruik
daarvan tegen d. vijand, zoowel in 't vrije
veld, als bij d. verdediging en d. aanval v.
vestingen. Somtijds bezigt men 't woord
artillerie voor 't geschut zelf, of wel voor dat
deel v. een leger, waaraan 't gebruik v. 't geschut en d. vervaardiging der oorlogswapenen
is opgedragen. In dezen zin is d. artillerie een
der wapensoorten, waaruit d. krijgsmacht is
samengesteld ; zij wordt dan nog onderscheiden
in rijdende- en veldartillerie, ingedeeld bij d.
bespannen batterijen; d. eerste met bereden,
d. tweede met onbereden bedienings-manschap; en in vesting-artillerie voor d. dienst in
en voor vestingen.
d. Meeste volken der oudheid bezaten reeds
een soort artillerie; zij hadden d. werktuigen,
die bestemd waren, om groote pijlen, steenen
en andere zware voorwerpen naar d. vijand
te slingeren, of om poorten en muren te vernielen. Zij gebruikten daartoe catapulten, balisten, blyden, oestalen of oestalen en storm-
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rammen (Zie KrOswerktuigen der Ouden). Voornamelijk dienden deze werktuigen bij d. aanval en d. verdediging v. steden en burchten.
Alexander d. Groote schijnt d. eerste te zijn
geweest, die v. deze middelen ook in 't open
veld gebruik maakte. Na d. Punische oorlogen werd 't medevoeren v. kleine catapulten to velde algemeener.
d. Uitvinding van 't buskruit (zie dat art.)
waardoor een geheele omwenteling in 't krijgswezen en in d. krijgskunst ontstond, bracht
weidra al deze middelen in onbruik; want
hoewel volgens sommige schrijvers Parma
bij 't beleg v. Sluis in 1587 nog gebruik maakte
v. acht catapulten, is dit be weren onzeker.
Bor, in zijn Nederlandsche oorlogen, zegt niets
daarvan, ofschoon dat beleg door hem zeer
uitvoerig wordt beschreven. Algemeen neemt
men aan, dat 't vereenigd gebruik v. d. werktuigen der oudere on nieuwere krijgskunst,
met 't midden der 15e eeuw een einde nam.
Het strookte niet met d. ridderlijke waardigheid, dat krijgslieden zich met eenig hand-

werk bezig hielden; vandaar dat 't geschut
in d. aanvang niet door 't eigenlijke krijgsvolk werd bediend, maar door lieden, die
zich daartoe bij d. oorlogvoerende legers verhuurden. Zij verkregen d. naam v. meesters,
busmeesters of konstabels. Dit laatste woord,
dat nog in d. 18e eeuw gebruikt werd, is
waarschijnlijk afgeleid v. d. staf (Kunststabe),
dien zij gewoon waren te dragen.
In d. Nederlanden werd veelal 't bootsvolk
met d. bediening en 't vervoer v. 't geschut
belast; dit had zelfs nog plaats in d. 17e eeuw.
Ook 't geschut der schepen werd wel eens a.
land gebruikt; zoo verdedigde jonker Frans
v. Brederode Rotterdam met geschut, v. d.
schepen genomen. Men vindt een uitvoerige
instructie omtrent 't geheele beleid der artillerie, opgemaakt door d. Raad v. State, in 't
Groot Plakaatboek, 31 Mrt 1599. 't Bewapenen
der schepen met geschut schijnt v. 't begin
der 16e eeuw te dagteekenen.
Door d. behoefte a. meerdere gelijkvormigheld en door d. bezwaren, die a. 't gebruik v.
huurlingen eigen waren, begon men d. artilleristen meer on meer a. d. legers to verbinden, en daarbij op to leiden, doch werden zij
altijd nog meer als handwerkers dan als eigenlijke krijgslieden beschouwd. Van daar dat
hunne indeeling in compagnian, onder 't commando v. een opperveldtuigmeester, generaal,
meester-generaal of grootmeester v. 't geschut,
en v. officieren of edellieden v. 't geschut, een
maatregel, die v. d. 30-jarigen oorlog dagteekent, nog niet geheel a. 't beoogde doel beantwoordde.
Allengs echter werd d. artillerie als een
werkelijk bestanddeel der krijgsmacht aangemerkt. In Frankrijk werden artillerie-regimenten en bombardierkorpsen opgericht, a. welke
men in 1740 een nieuwe organisatie gaf, die
vrij algemeen nagevolgd, als een eerste schrede
kan aangemerkt worden tot d. tegenwoordige
inrichting on wetenschappelijke worming der
artillerie.
Van lieverlede werd d. geschutkunst, vroeger veelal op overleveringen gegrond en door
geheimen beneveld, meer wetenschappelijk beoefend. In 't midden der 17e eeuw zagen reeds
versch. schriften daarover 't licht, zooals een
werk v. Ufano, 1621; Wilh. Claesz. v. Utrecht,
1641; Sieminowicz, 1651, (opgedragen a. Willem Frederik, graaf v. Nassau); Buchner, 1685,
die tegenwoordig slechts v. historische waarde
zijn. 't Eerste werk over d. artillerie werd
door Nicolaas Tartaglia in 1537 geschreven.
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Reeds in 't begin der 16e eeuw had Venetie
een artillerie-school, waarvan d. scholen, door
Karel V te Burgos en in Italie' opgericht, een
navolging waren. d. Opstand in d. Nederlanden was niet gunstig voor 't ontstaan v.
theoretische artillerie-scholen, doch 't vervaardigen en 't bedienen v. 't geschut werd
er ijverig beoefend; immers was ons vaderland toen d. praktische krijgsschool voor geheel Europa. d. Busmeesters werden verplicht,
om een aanstelling te kunnen verkrijgen, tot
't geven v. praktische bewijzen hunner bedrevenheid in 't richten der stukken, en in d.
versch. onderdeelen v. hun dienst. d. Betrekking v. grootmeester, of generaal der artillerie was bij d. meeste legers een der hoogste
posten, gewoonlijk werd dien generaal nog
bovendien een of ander belangrijk bevel opgedragen, en waren hem eenige edellieden
toegevoegd. In Frankrijk bekleedden o. a. Sully
en Mazarin deze betrekking, in d. Nederlanden d. beroemde Coehoorn.
't Aantal stukken geschut, dat men reeds
in 't midden der 15e eeuw te velde begon
mede te voeren, was nog geheel afhankelijk
v. bijzondere inzichten en omstandigheden;
't berustte op geen krijgskundige gronden.
Toen Karel VIII in 1494 in Italie trok, had
hij 140 stukken geschut bij 30 000 man. Bij
Turnhout hadden d. Nederlanders slechts 4
stukken. Maurits scheepte in 1600 voor d.
stoute onderneming tegen Vlaanderen, 20 000
man in met 37 stukken, voorzien v. bespanning en munitiewagens; bij Nieuwpoort had
hij 6 stukken, d. Spanjaarden insgelijks. Bij
Ivry had Hendrik IV 6 stukken bij 10 000
man. Gaf Maurits in d. slag bij Nieuwpoort
een toen nog zeldzaam voorbeeld v. een oordeelkundig gebruik der artillerie in 't vrije
veld, niet minder nuttig gebruikte hij 't in
d. vestingkrijg. Terecht wordt Maurits beschouwd als grondlegger v. d. Nederlandsche
artillerie.
Met Gustaaf Adolf brak een nieuw tijdperk
aan voor d. krijgskunst, en bijzonder voor d.
artillerie. Een voornaam bezwaar toch tegen
't gebruik v. dat wapen, vooral in 't open
veld, was gelegen in 't overmatig groote gewicht der vuurmonden, een gevoig v. overdreven afmetingen. Hierdoor en door d.
ondoeltreffende affutage konden d. stukken
slechts met groote insparming v. krachten
worden opgesteld; werden zij door d. niet
voorziene wisselvalligheden en voorvallen v.
een veldslag, op den plaats onnut, zoo was
't meestal onmogelijk 't geschut tijdig genoeg
een andere opstelling te geven. (Pavia 1525);
keerde d. oorlogskans, zoo viel 't geschut gewoonlijk in handen v. d. overwinnaar. Alzoo
verlichtte Gustaaf Adolf zijn geschut aanmerkelijk, omdat d. meerdere lengte weinig
invloed heeft op d. uitwerking des kanons.
Hij voerde d. zoogen. lederen of Zweedsche
kanonnen in, bestaande uit een koperen buis,
ter versterking met ijzeren beugels, touw en
gekookt leder omgeven. Hoewel hij zich v.
deze kanonnen met voordeel bediende, hadden
zij 't nadeel v. zeer spoedig te verhitten.
Daarenboven verbeterde deze Zweedsche Koning d. wijze, waarop men 't geschut te velde
placht to gebruiken; hij verspreidde zijn artil1 erie niet meer over d. geheele slag-linie,
waardoor d. uitwerking verbrokkeld en veel
naunitie onnut verschoten werd, maar vereenigde zijn stukken in regelmatige afdeelingen, die gemakkelijker bestuurd konden worden, en zich zoowel tot een verstrooide als
tot een vereenigde vechtwijze eigenden. Fre-
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derik d. Groote voerde in 1759 d. rijdende artillerie in, en verhoogde daardoor aanmerkelijk d. beweeglijkheid. Napoleon breidde d.
kracht, d. beteekenis en d. bediening v. dat
wapen zeer uit; in zijn eerste veldtochten
voerde hij twee stukken geschut op 1000 man
mede, doch toen zijn legers uit jongere troepen waren samengesteld en zijn cavalerie in
deugdelijkheid afnam, klom dat getal tot
drie. Van 1812 t. 1815 was zijn artillerie ongeveer naar dien maatstaf berekend; d. legers
der geallieerden waren meestal nog sterker
a. artillerie, vooral dat der Russen. Bij Waterloo had Napoleon op 60 000 a 70 000 strijders 246 vuurmonden, d. geallieerden op 68 on)
man 200.
Zoo werd dan dat wapen, vroeger zonder
oordeel aangewend, later slechts bestemd ter
ondersteuning, voorbereiding of verdediging,
allengs 't hoofdwapen der beslissing, d. ratio
ultima regum. Hoewel d. gesteldheid v. 't land,
waar d. krijg gevoerd wordt, en d. aard v. d.
oorlog tot grondslag meet strekken bij d.
bepaling v. d. benoodigde artillerie, zoo rekent
men tegenwoordig vrij algemeen op 1000 man
infanterie 2 a 3 stukken veld-artillerie, en op
1000 ruiters 4 stukken rijdende artillerie.
Ook in d. vesting-oorlog nam 't gebruik der
artillerie meer en meer toe, en daardoor ontstond een geheele ommekeer in d. vroeger
gevolgde wijze v. aanval en verdediging;
vooral omdat 't geschut op veel grooteren
afstand een veel grooter verwoestend vermogen verkreeg. d. Ontwikkeling der vestingartillerie na te gaan, zou een aaneenschakeling v. zeer uiteenloopende feiten, een opsomming v. op zichzelf staande gebeurtenissen
eischen. Iedere stad had somtijds haar eigen
geschut, en dacht zich sterker naarmate hare ,
stukengro,valwensommige steden onderhielden busmeesters voor
gemeenschappelijke rekening. Enkele geschutgieters reisden v. stad tot stad, en oefenden
op die wijze hun bedrijf uit. Omtrent d. tegenw.
maatstaf ter berekening v. 't vereischte geschut in of voor vestingen, is 't moeilijk iets
bepaalds op te geven, wijl meer nog dan voor
't geschut te velde, d. omstandigheden veelal
beslissen. d. Groote kosten, die 't belegeringsen vestinggeschut eischt; d. groote moeilijkheden, die zich bij 't vervoeren v. artillerieparken opdoen, vooral als deze langs binnenof landwegen moeten aangevoerd worden,
zwarigheden die men zelfs nu nog wel eens
te licht acht, waren dikwijls oorzaak, dat vestingen aangevallen of verdedigd werden met.
een betrekkelijk geringe geschutssterkte.
Maurits, Frederik Hendrik, Coehoorn en
Vauban hebben, met La Valliere en Gribeauval, d. wezenlijkste vorderingen in d. vestingkrijg tot stand gebracht. d. Eerste generaal
der artillerie in ons leger was DE TERLON,
aangest. bij resol. der Staten-gen. v. 25 Nov.
1576. In 1629 werd 's Hertogenbosch verdedigd
met 34, aangevallen met 113 stukken; te
Maastricht waren in 1632 in d. vesting 45,.
voor 83 stukken; te Willemstad (1793) in 82,
voor 42; te Valenciennes (1793) in 190, voor
344; te Dantzig (1813) in 500, voor 218. Bij d.
verrassing v. Wezel (1629) bedroeg d. buit in
d. vesting 83 stukken. In 1832 werd d. citadel
v. Antwerpen door 4300 man en 130 stukken
verdedigd; d. Franschen hadden tot d. aanval,
behalve een reserve v. 24 000 man en 6 veldbatterijen, 65 000 man en 86 belegeringsstukken, ongerekend 62 stukken en een monstermortier, door d. Belgen verstrekt.
In 1667 was d. sterkte eener artillerie-com-
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pagnie 175 hoofden, bestaande uit 1 kapitein,
1 edelman en batterijmeester ? 1 edelman en
timmerman, 4 edellieden, 18 timmerlieden, 36
constabels en 114 handlangers. In 1693 werd
tot directeur der gezwindschoten benoemd:
De Verschuer, die daarin zeer ervaren was,
en zijne kunst a. eenige officieren en kanonniers leerde, na hen bij eede tot geheimhouding te hebben verplicht. In 1700 was 't Neden. artillerie-korps 8 compagnien sterk. Tot
1715 was d. artillerie een generaliteits-korps,
dat niet, zoo als d. overige korpsen v. 't leger,
over d. versch. provincien verdeeld werd. In
1785 bestond 't korps uit 20 compagnien, over
d. versch. provincien verdeeld, waaruit veel
ongerief voortsproot. In 1793 werd d. artillerie
op 8 bataillons gebracht, ieder bataillon uit
5 compagnien bestaande; ook werd een korps
rijdende artillerie opgericht v. 4 compagnien.
Vele organisation volgden elkander onder d.
invloed der Fransche heerschappij op. In 1807
werd d. artillerie met d. genie vereenigd, en
vormde dit 't koninklijk korps artillerie en
genie, bestaande uit d. staf, 1 regiment te
voet v. 21 compagnien, 1 brigade rijdende
artillerie, 1 compagnie garde, 1 bataillon werklieden v. 2 compagnien, 1 compagnie pontonniers, 1 compagnie mineurs en 1 compagnie
geweermakers; 2 compagnien artillerie-trein,
waarvan 1 bij d. garde, en 1 compagnie artillerie-veteranen. In 1814 na d. aftocht der
Franschen werd d. artillerie gesteld onder een
Grootmeester, pries Frederik der Nederlanden,
en bestond die uit artillerie staande armee,
id. nationale militie, een korps rijdende artillerie, d. artillerie-trein en d. pontonniers,
waarbij in 1818 gevoegd werden bataillons
veld-artillerie, bij welke in 1823 d. compagnien
trein ingedeeld werden; d. treinsoldaten verkregen d. naam v. kanonniers-stukrijders. d.
Pontonniers maakten dan eens een deel uit
v. d. compagnie mineurs en sappeurs, dan
weder v. d. artillerie, of vormden een afzonderlijke divisie. Na 1830 onderging d. artillerie
herhaalde wijziging, echter meer v. administratieven dan krijgskundigen aard. Daarna
bestond 't korps, behalve d. staf, uit : 1 regiment veld-artillerie, 2 regimenten vestingartillerie, 1 regiment rijdende artillerie en 1
korps pontonniers.
In 1789 werden er artillerie-scholen opgericht te Zutfen, Breda en 's Gravenhage. In
1795 bestonden er artillerie-scholen te Breda,
Zutfen, 's Gravenhage en Groningen; in 1800
werd a. die te Zutfen een genie-school toegevoegd. In 1805 werden deze scholen opgeheven, en in plaats daai van een algemeene
theoretische en praktische school te Amersfoort gevestigd. In 1807 vestigde koning Lodewjjk een kadettenschool te Honsholredijk.
Sedert ondergingen deze scholen dikwijls reorganisation en werden zij naar versch. plaatsen verlegd. Wijl zij echter een meer algemeene strekking verkregen, en minder als
speciale artillerie-scholen, dan wel als milltaire kweekscholen in ruimen zin moeten
aangemerkt worden, behoort d. beschouwing
der verdere ontwikkeling dezer inrichtingen
meer tot 't eigenlijk militair onderwijs.
Zie voor d. gesch. der Artillerie: Hoijer's
„Geschichte der Kriegskunst" ; Louis Napoleon,
, Etudes sur le passé et l'avenir de Partillerie",
2 din.
't Geschut wordt tegenw. onderscheiden in
kanonnen en werpgeschut. d. Kanonnen dienen
om langs d. kortst mogelijken weg, dus zonder
hoog gericht te worden, verticale voorwerpen
te raken; zij werden tot dusverre naar d.
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zwaarte der kogels, die zij schieten, 3-, 6-, 12-,
24-ponders genoemd. Werpgeschut is bestemd
om hoog gericht te worden, zoodat 't projectiel
een hoogen boog beschrijft en op 't doel nedervan; 't is korter en wijder v. mond dan 't
kanon en wordt genoemd naar 't aantal centimeters middellijn v. d. opening. Tot 't werpgeschut behooren houwitsers, die granaten en
kartetsen uitwerpen, en mortieren, die bommen
en brandkogels op 't vijandelijk terrein doen
nederkomen. d. Cylindervormige uitboring v.
't geschut heet ziel, d. middellijn der ziel beet
kaliber en 't verschil tuss. 't kaliber en d.
middellijn v. 't projectiel heet speelruimte. d.
Projectielen, vroeger bolrond, zijn tegenw.
meest cylindrisch met kegelvormige spits. 't
Geschut wordt vervaardigd v. ijzer, brons of
staal. Vroeger werd d. lading alleen door d.
monding ingebracht, thans zijn er ook achterladers, waar 't moordtuig in 't achterstuk,
d. kulas geheeten, wordt gela den. Om 't projectiel gedurende zijn weg door d. lucht een
om d. lengte-as draaiende beweging te geven,
waardoor 't een grooter doorborende kracht
krijgt en zekerder op 't doel afgaat, wordt in
d. ziel v. 't nieuw ere geschut een spiraalvormige gleuf uitgegraven ; in onderscheiding
v. 't gladde geschut heeten zulke stukken,
getrokken kanonnen. Men onderscheidt veldbelegerings-, vesting-, kust- en scheeps-artillerie.
d. Veld-artillerie bestaat uit al 't geschut met
toebehooren, dat door 't leger te velde wordt
medegevoerd. 't Is ingedeeld in batterijen en
parken. d. Kanonnen, die hiertoe behooren,
kunnen op een afstand v. 2000 a 2500 schreden d. vijand raken en zijn geschut demonteeren (onbruikbaar maken). Vroeger waren
d. veldstukken 6-ponders, doch thans zijn in
't Fransche leger getrokken . 4-ponders voor
d. veld- en 12-ponders voor d. belegeringsartillerie; in 't Duitsche leger bestaat d. helft
der stukken uit 6-ponders, een vierde uit
12-ponders en een vierde uit houwitsers; in
't Engelsche leger uit 9-ponders. Een veldbatterij bestaat uit 6 a 8 stukken. In landen,
waar 't terrein bergachtig is, wordt a. d. bergartillerie bijzondere zorg besteed, om door d.
wijze v. bespanning en d. inrichting der affuiten, 't mogelijk te maken, snel naar boven en
naar beneden gevoerd te worden, en dat er
onder zeer versch. hoeken mee kan worden
gevuurd.
d. Belegerings-artillerie heeft langeren loop
dan d. veldstukken, en bestaat uit 12-, 18- en
24 ponds kanonnen en 10- a 12-ponds houwitsers. d. Lichtere stukken dienen voor belegerings-batterijen (batteries d'approche), d. zwaardere voor 't schieten v. bressen (batteries de
brOche). Ook gebruikt men drijvende batterijen.
d. Vesting-artillerie is tot d. verdediging v.
versterkte plaatsen bestemd. Deze stelt zich
ten doel 't vernielen der werken v. d. aanvaller, maar veel meer nog 't beletten v. zijne
handelingen. Daarom is zekerheid v. schot
en gemakkelijke verandering v. richting een
hoofdvereischte, en omdat d. aanvaller zijn
vuur op een veel kleiner doel concentreert,
moet d. bedienende manschap bijzonder beveiligd worden, door d. stukken in traversen
of in gedekte schutstanden of in bomvrije
kazematten te plaatsen.
Kustbatterfjen bestaan uit 't zwaarste en
verstdragende geschut.
d. Scheeps-artillerie, die op d. vroegere oorlogsschepen uit kanonnen, houwitsers, mortieren
en draaibassen v. zeer versch. kaliber bestond,
heeft sedert 't ontstaan v. gepantserde, ramen torenschepen zoo groote verandering on-
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dergaan, dat d. wijze v. opstelling der vuurmonden op d. hedendaagsche oorlogsvaartuigen bij d. beschrijving dezer geweldige
zeekrachten zal worden ingelascht.
Vooral d. uitvinding v. 't gietstaal, 't vervaardigen v. getrokken kanonnen, d. achterlading en 't prismatische buskruit hebben een
geheele omwenteling in 't artillerie-wezen gebracht, en ARMSTRONG, WITWORTH en vooral
KRUPP te Essen hebben d. zwaarte der stukken en der projectielen en d. draagwijdte zoo
opgedreven, dat 't werpen v. puntkogels, die
300 KG. wegen, tot op 5 KM. afstands niet
zeldzaam meer is.
Een artillerie-park is een wel gerangschikte
bijeenvoeging v. batterijen, munitie-voorraad,
vervoermiddelen, paarden, reparatie-inrichting
en werklieden, van waaruit naar d. aangewezen punten onmiddellijk 't noodige kan gezonden worden. Artillerie-trein is d. vereeniging v. al wat tot 't vervoer der stukken en
munitie dient. Bij elke twee paarden is een
man met hun bestuur en verzorging belast,
en bovendien zijn er mannen en paarden in
reserve. Artilleriebedekking heet d. legerafdeeling, die zoowel 't opgestelde geschut als d.
bewegingen der artillerie, d. trein en 't park
moeten beschermen. Voor iedere batterij to
voet wordt daartoe 80 a 100 man, voor iedere
batterij bereden artillerie 100 a 120 ruiters
noodig geacht. d. Commandant der bedekking
staat onder d. bevelen v. d. commandant der
batterij. Eindelijk zijn er nog constructie-werkplaatsen, waar al 't noodige voor d. artillerie
wordt vervaardigd. Zulk een constructie-werkplaats is voor ons land to Delft, voor d.
0.-Ind. bezittingen to Soerabaya en voor 't
gieten v. bronzen geschut to 's Gravenhage.
't Getrokken geschut wordt door onze regeering a. buitenl. inrichtingen besteld.
Artisjok (Cynara Scolymus L.) is een tot
d. nat. fam. der Synanthereen of Compositae en
d. Syngenesia Polygamia aequalis behoorende,
groote, distelachtige, overblijvende plant, met
vinspletige bladeren en eindelingsche, 3 a 6
cM. breede blauwe bloemhoofdjes, die vooral
in Frankrijk als een tot d. lekkernijen behoorende groente gekweekt wordt. Eigenlijk worden d. schubben v. 't omwindsel, die a. d. basis zeer malsch en vleezig zijn, met't onderste
deel der bloembodems gegeten. d. Artisjok
bloeit in Juli en Aug. en wisselt in drie verscheidenheden af: d. roode of Engelsche, d.
stekelige, en d. groene of Fransche, waarvan
d. eerste om hare grootere bloemhoofdjes d.
voorrang boven d. twee andere verdient, hoewel ook d. derde, die veel algemeener voorkomt, niet te verwerpen is. d. Tweede verscheidenheid heeft bloemhoofdjes, die zoo klein
zijn, dat men ze slechts ter inmaking bezigt. d.
Vermenigvuldiging dor artisjokken geschiedt
door wortelloten of wortelspruiten. Sommigen
melden, dat d. artisjok afstamt v. d. Cynara
cardunculus L., (Spaansche artisjok of cardon),
een gewas, dat in Z.-Europa en N.-Afrika inheemsch is en dieper gespleten bladeren, benevens kleinere en oneetbare bloemkorfjes
draagt, en welks bladstelen vooral een geliefkoosde spjjs opleveren. Dit gevoelen wint in
waarschijnlijkheid, als men bedenkt, dat men
d. echten Artisjok tot nog toe nergens in 't
wild gevonden heeft.
Artium liberalium magisterbet.

mees-

ter in d. vrife kunsten en was oudtijds d. academische graad, die nu ongeveer te vergelijken
is met 't doctoraat in wis- en natuurkunde.
Artner (MARIA THER. V.), d. dochter V. een
Oostenrijksch generaal-majoor, geb. 19 Apr.
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1772 in 't Hong. dorp Schnitau, overl. 25 Nov.
1829 te Agram, heeft schoone, gevoelvolle
gedichten en eenige tooneelwerken geschreyen, veelal onder d. schijnnaam v. THEONE.
„Feldblumen" werd in 1812 voor d. tweede
maal uitgeg.; „Neue Gedichte" beleefden in
1818 een Zen druk. Haar tooneelspel „Stille
GrOsze" en haar treurspel „Die That" (2e dr.
1820) vonden grooten bijval.
Artocarpeen, Zie Broodvrucht.
Artois, 't oude Artesie, was een Fransch
graafschap, ter plaatse waar nu 't dep. Pas
de Calais is. 't Hoeft een vruchtbaren bodeni
on was v. ouds voor Frankrijk een voorraadschuur v. tarwe, vlas, hennep en hop. d. Bevolking is v. gemengd Vlaamsch en Fransch
ras. d. Hoofdstad was Arras. Tegen 't eind
der middeleeuwen on in 't begin der nieuwe
geschiedenis was Artois een twistappel tuss.
Frankrijk en Vlaanderen. Onder 't Oostenr.
huis bleef 't bij d. vrede to Senlis (1493) a.
Vlaanderen, maar bij d. Pyreneeschen vrede
(1659) bleef 't a. Frankrijk als een kroondomein. 0. a. voerde Karel X voor zijn troonsbeklimming d. titel v. graaf v. Artois.
Artois (JACQUES D') was een landschapschilder, in 1613 to Brussel geb. en gest. in 1665.
Naar men meent, was hij een leerling v. Wilkens, doch hij volmaakte zich door 't bestudeeren v. d. natuur. Dit is in zijn boomgroepen kenneli.jk, die hij met groote waarheid
wedergeeft; langs d. met mos begroeide stammen hangen meestal klimop- of slingerplanten
af, met welke laatsten hij ook vaak d. voorgrond versiert. Hij muntte ook uit in 't penseelen v. 't zwerk, verdeelde licht en schaduw
voortreffelijk, en nam d. luchtperspectief juist
in acht. Zijn schilderijen zijn meest krachtig
v. toon en v. een schoon koloriet; 't geheel
is harmonious en in een lichte, vrije manier
geschilderd. Zijn vriend Teniers schilderde
d. figuren in zijn stukken of verbeterde ze.
In zijn laatsten tijd is hij wat te manierlijk
geworden; ook zijn zijne schilderijen soms
wat zwaar v. kleur. In d. Nederlanden en in
vele museums in Duitschland vindt men zijn
werken; die te Weenen en Munchen bevatten
er vele; dat to Dresden een klein landschap
met een vlak verschiet en schoone groepen
boomen op d. voorgrond, die met vee en enkele
figuren gestoffeerd is. d. Beroemde Wenceslaus Hollar graveerde dertien platen naar hem.
Arts, Zie Geneesheer.
Artsenij, Zie Geneesmiddel.
Artus Zie d. artt. ARTHUR en Ridders v. d.

rondo tafel.
Artz (DAVID ADOLPHE CONSTANT), een Nederl.

schilder werd 18 Dec. 1837 te 's Gravenhage
geb. en heeft zich onder d. leiding v. J. ISRAELS
tot een oorspronkelijk schilder gevormd. Hij
schilderde diens tafereelen en typen uit 't
visschersleven met keurige getrouwheid. Hij
vertoefde v. 1866 t. 1871 te Parijs, en wijdde
daar zijn penseel ook a. andere onderwerpen.
Hij werd president v. Pulchri Studio.
Aruba, Aroeba of Oruba is een Nederl.
W.-Indisch eiland 14 mijl t. W. v. Curacao on
5 mijl t. N. 0. v. 't schiereiland Venezuela; d.
oppervlakte is circa 2070 H.A. en d. bevelking 2800 personen. Dezen zijn arm en leven
v. d. visscherij en landbouw ; als bijzonderheid wordt vermeld, dat daar naar evenredigheid meer sterke drank gebruikt wordt
dan op eenige andere plaats. In 't begin der
18e eeuw hebben d. Nederlanders Aruba in
bezit genomen, en tegenwoordig staat 't onder
een commandeur, die a. d. gouverneur v. Curacao ondergeschikt is. Men meent, dat Aruba
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Koebin.

Arvales fratres of d. Arvaalsche
broeders waren to Rome priesters, die belast waren met d. offeranden, opdat d. oogst
gezegend mocht zijn. Zij schreven hun installing toe a. Romulus, waren doorgaans twaalf
in getal on droegen tot onderscheidingsteeken
een witten band om 't hoofd met een krans
v. korenaren. In Mei hielden zij een omgang
door 't veld on een feast ter eere v. Dia of
Ceres. In 1777 zijn to Rome bij een ontgraving
bij d. s. Pieterskerk twee marmeren platen
gevonden, waarop d. plechtigheden der Arvales fratres en een lied, dat daarbij gezongen werd, zijn ingegriffeld.
Arve (d.) is een rivier in 't N.-W. v.
die in Savoie op d. Col de Balms ontspringt,
door 't dal v. Chamounix vloeit on niet ver
v. Geneve a. d. linkeroever in d. Rhone stort.
Arwidson (ADOLF IWAR) werd in 1791 geb.
to Padasjok in Finland, werd in 1817 privaatdocent in d. geschiedenis to Abo, maar haalde
zich door zijn vrijzinnige artikelen als redactour v. 't „Abo-morgenblad" een vervolging
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rijk is a. kostbare metalen, en werkelijk is er
meermalen goud gevonden, zelfs nog in 1824
door d. bevolking 3000 oncen; doch opzettelijk
deswege gedaan onderzoek heeft d. verwachting v. velen teleurgesteld. Verg. prof. Reinwardt, „Waarnemingen aangaande d. gesteldheid v. d. grond v. 't eil. Aruba en 't goud
daar gevonden" en M. D. Feenstra, „d. Nederl.
West-Indisohe eilanden."
Arum (PETR. HANOU V.), geb. to Beverwijk
in 1790, werd rijksschatter en praktizijn te
Amsterdam, waar hij 31 Mei 1843 overl. Hij
was v. 1831 t. 1836 redacteur v. d. almanak
„Voor Hollandsdhe blijgeestigen" en schreef
eenige kinderschriften, o. a. „Floris Van der
Zaan, een berijmde vertelling" (1838); „Christiaans reis om d. wereld" (1842) en „d. Duitsche familie Van Groendal in een nieuw Hollandsch gewaad" (1840).
Arundel (THOMAS HOWARD, graaf v.) leefde
onder d. regeering v. Jacobus I en v. Karel I,
en was een ijverig beschermer v. wetenschap
en kunst. Met Inigo Jones (zie op d. naam)
heeft hij d. architectonische versiering der gebouwen v. West-minster bestuurd. Hij bezat,
evenals lord Pembroke, een verzameling v.
oudheden, toen in Engeland iets ongekends.
In 1627 kocht hij d. beroemde Parische marmerkroniek, die naar zijn naam genoemd
wordt, en die door zijn kleinzoon a. d. universiteit to Oxford vereerd is (zie 't art. „Marmora Arundeliana.)
Arundo, Zie Riet.
Arussi of Arossi hest een stam der Gallas, die a. d. bovenloop der riv. Wadi woven,
bez. Abessini, ten Z. 0. v. Sjoa tuss. 6" en
9. N. B. Deze stam bewoont een uitgestrekte
vruchtbare vlakte, en verbouwt veel doerra
(moorengierst) en sorghum.
Arusvimi is een station in 't Congo-gebied
a. d. samenvloeiing v. d. Oebindji met d.
Congo. Dit station is aangelegd door d. Belgischen kapitein Hanssen in 1864, op last v.
d. „Association internationals du Congo". Aruwimi is d. naam, dien d. Congo bij d. daar
wonende inboorlingen draagt.
Arva is 't Noordelijkste comitaat v. Hongarije, on heeft op 38 vk. geogr. mijl 82 000
bew. 't Is geheel met Karpatische bergen bedekt, zoodat er slechts zeer smalls dalen zijn.
d. Toppen verheffen zich tot 1500 a 1900 M.
boven d. zee. d. Hellingen zijn bedekt met
bosch en weide. d. Hoofdrivier is d. Arva, een
tak v. d. Waag. d. Hoofdplaats hest Also-

en veroordeeling op d. hals, zoodat hij uitweek naar Zweden, waar hij bibliothecaris
der Kon. boekerij te Stokholm werd. In 1858
keerde hij, wijl d. Russ. Keizer zijn banvonnis
ophief, naar zijn vaderland terug, maar hij
overl. reeds op 21 Mei v. dat jaar. Hij gal
een voortreffelijke bewerking v. Ruhs' „Finland en zijn bewoners"; v. Calonius' „Opera,
omnis" en een vervolg op GEYERS' en AFZELIUS' „Zweedsche volksliederen". In 1832 verscheen v. hem een bundel gedichten en in
1841 een beschrijving der IJslandsche handschriften v. d. Kon. boekerij to Stokholm.
As. Bij d. Romeinen was d. as d. oudste
koperen munt, die 't eerst onder koning Servius Tullius geslagen is; in d. eerste tijden
woog d. as een pond, doch langzamerhand
werd zij verminderd tot zij slechts ii'3G pond
woog. Ook was d. as d. eenheid voor alle
maten on gewichten, in 12 deelen, unciae, verdeeld. Op 't muntstuk staat of een I of twaalf
bolletjes of een L (libra); d. onderdeelen worden aangewezen door 't kleiner getal bolletjes,
d. veelvouden door een Rom. afer. Er an ook
assen, door bepaalde familien gestempeld en
uitgegeven. 't Nederl. aas = 0,048 gram is v.
d. as afgeleid. Zie Budaeus, „De asse et partibus ejus', (Venet. 1522).
As. Bij een kromme lijn is d. as een rechte
lijn, die d. kromme in twee gelijke, gelijkvormige en gelijkliggende deelen deelt; bij eon
lichaam is d. as d. lijn, die door d. middelpunten gaat v. alle gelijke evenwijdige doorsneden v. dat lichaam. As of spil is een dergelijke lijn, waarom 't lichaam ronddraait. d.
As v. een kijker is d. verlengde as v. al d.
daarin aanwezige lenzen. Bij een wagen is d.
as d. verbinding tuss. d. wagen en d. raderen. As is ook 't scheikundig teeken voor arsenicum.

Asa, kon. v. Juda, was d. zoon en opvolger v. ABIA. Hij regeerde v. 955 t. 914 v. Chr.,
ijverde tegen d. afgodsdienst en werd opgevolgd door zijn zoon JOSAPHAT.
Asa foetida, Zie Duivelsdrek.
Asahan is een staatje, waardoor een rivier
v. denzelfden naam loopt, op d. N.-0. kust v.
Sumatra op 3° N. B. Er wordt peper en rijst
verbouwd, maar 't grootste deel v. 't land is
ondoordringbaar woud.
Asa.ky (GEo.), een Roemeensch geleerde,
dichter en staatsman, werd 1 Mrt 1788 geb.
en in 't buitenland opgevoed, zoodat hij doctor
in d. wijsbegeerte on civiel ingenieur werd on
ook in wis- en sterrekunde studeerde. In zijn
vaderland teruggekeerd, klom hij in d. staatsdienst tot minister v. onderwijs (1856) on verwierf zich door 'tgeen hij deed voor d. ontwikkeling der Roemeensche taal en d. beschaving zijner landgenooten d. eernaam v.
„Weldoener v. 't Vaderland". Hij stichtte d.
eerste Roemeensche boekdrukkerij, schreef 't
eerste boek in 't Roemeensch on redigeerde
30 jaar lang 't eerste Roemeensche dagblad.
Hij stichtte door 't geheele land scholen, weigerde als ambtenaar bezoldiging to ontvangen
on overl. 24 Nov. 1869 to Jassy. Van zijn gedichten verscheen in 1854 een tweeds druk.
Ook schreef hij een geschiedenis v. Rusland
(in 2 dln) on vertaalde hij Duitsche on Fransche werken in 't Roemeensch.
Asar (d.) is een gouden munt, gangbaar to
Ormus, a. d. golf v. P6rzi6, ter waarde v. f 6,70
ongeveer.
Asarine is 't vluchtige bestanddeel v. d.
asaru,m europaeum (mansoor), en wordt verkregen door d. droge wortels met 8 deelen
water to distilleeren tot er 3 deelen overge22
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gaan zijn, waarna d. asarine zich in doorzichtige, vierzijdige kristalletjes a. d. wand
afzet. Asarine heeft geur noch smaak, smelt
bij 40° C. ; heeft een s. gew. v. 0,95, en is in water
moeilijk, maar in alkohol gemakkelijk oplosbaar. Asarine bestaat uit bijna 69 1/2 pct koolstof, bijna 8 pct waterstof en bijna 23 pct
zuurstof. 't Inwendig gebruik verwekt braking.
Asarja, d. medestander v. Daniel a. 't
hof v. Nebukadnezar, is dezelfde als ABEDNEGO.
Asarum, Zie Mansoor.
Asaph, die door kon. DAVID tot opperzangmeester voor d. gewijde liederen werd aangesteld, was uit d. stam v. Levi, d. zoon v. Berechja. Hij had 't bestuur over 4000 zangers,
tevens gedeeltelijk toonkunstenaars, geleid
door 280 hoofden, gesplitst in 24 afdeelingen,
die beurtelings, een week lang, d. dienst in
d. tempel met godsdienstige muziek en gezang
opluisterden. Asaph was ook d. dichter v.
versch. der psalmen.
Asbest is een wit mineraal, dat sours naar
't geel, grijs of groen zweemt, en wordt in
dunne en los-samenhangende vezels in spleten en kloven v. serpentijnsteen aangetroffen;
't buigzame asbest wordt ook wel amiant
genoemd. Doorgaans bestaat deze delfstof uit
52 a 61 pet kiezelzuur, 1 a 17 pct kalk, 8 a 32 pct
magnesia en 3 a 20 pct ijzeroxydule, en 't s.
gew. is dan 2,9. d. Ouden hielden 't voor onverteerbaar in 't vuur en vervaardigden er
onbrandbaar lijnwaad v., waarin d. lijken gehuld werden voor d. brandstapel, om asch en
beenderen tegen vermenging te beveiligen.
Nauwkeuriger onderzoekingen hebben evenwel geleerd, dat bij hevigen gloed 't asbest
vloeibaar wordt en tot een dicht glas smelt.
Desniettegenstaande wordt 't nog in sommige
oorden v. Piemont, in d. Pyrenean en in Siberia
tot lijnwaad verwerkt; daartoe wordt 't in
water geweekt, gebraakt, gekamd, gesponnen
en geweven of gebreid. Zulk weefsel wordt
door een matige gloeiing v. smetten weder
gereinigd. d. Chineezen waken kachels v.
asbest, gestampt en met dragantgom tot een
deeg gekneed.
Asbjornsen (PETER CHRIST.), werd 15 Jan.
1812 te Christiania gab. Hij studeerde daar
a. d. universiteit in genes- en natuurkunde,
en deed als natuuronderzoeker in 1849 en 1850
een reis met een Noorsch oorlogsschip naar
d. Levant, bestudeerde later in Duitschland
d. boschcultuur en werd daama aangesteld
als ambtenaar v. 't boschwezen bij 't ministerie v. binnenl. zaken. Hij heeft voortreffelijke boeken over natuurkennis geschreven,
o. a. een Natuurlijke historie voor d. jeugd"
en een „Beknopte natuurkunde", maar werd
vooral populair door zijn „Noorweegsche
volkssprookjes", waaraan d. predikant JORGEN
MOE medewerkte. Behalve belangrijke monografien over versch. dieren heeft hij d. beschrijving gegeven v. een door hem ontdekt
geslacht v. zeesterren (Brisinga endecacnemos).
Hij overl. te Christiania 6 Jan. 1885.
Asboline is een roetbevattend middel tegen
d. bandworm. d. Naam asboline is door BRACONNET 't eerst gegeven a. een waterig extract,
door hem uit roet verkregen, en beschreven
als een gele, scherpe, bittere olie, die met een
belle vlam brandt, en bij distillate ammoniak levert. Zeer reine asboline komt overeen
met 't allereerst door REICHENBACH bereid
creosoot.
Ascanius was d. zoon v. Aeneas en Creusa,
die, bij d. inneming v. Troje (zie Aeneas en
Troje), als een knaap, door zijn vader, die hem

a. d. hand en Anchises op d. schouder had,
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uit d. brandende stad werd weggevoerd. Zij
kwamen volgens d. overlevering in Italie,
vestigden Kier een nieuw rijk, en Ascanius
volgde zijn vader op. Wij1 echter Lavinia, d.
tweede gemalin v. Aeneas, eerst na diens
dood v. een zoon beviel en met dit kind, uil
vrees voor Ascanius, vluchtte, gaf deze haar,
om ale kwaad vermoeden weg to nemen,
't vaderlijk rijk weder; verwijderde zich met
zijn volgelingen on legde d. stad Alba-longa
aan, waar hij een nieuw rijk stichtte, dat
echter na zijn dood met 't Latijnsche vereenigd
werd.
Ascariden, Zie Ingewandswormen,.
Ascendenten zijn in d. genealogie bloedverwanten in d. opgaande lijn, ouders, grootouders, overgrootouders enz., in tegenstelling
v. descendenten = bloedverwanten in d. nedergaande lijn. Vroeger onderscheidde men agnaten, bloedverwanten uit d. mannelijke lijn, v.
cognaten, bloedverwanten uit d. vrouwelijke
. lijn ; doch 't Nederl. recht erkent geen verschil
in familierechten tuss. deze twee. Bloedverwanten in d. opgaande zijlinie, zooals ooms
on tantes of d. voorouders v. deze heeten
collateralen.
Ascension of Hemelvaartseiland is.
een afzonderlijk, in d. Atlantischen oceaan gelegen, vulkanisch eiland, tuss. Afrika on Z.-Amerika, op 7° 55' Z. B. on 14° 23' W. L. v.
Greenwich; 't is nauwelijks 2 vk. geogr. mijl
groot, op 't hoogste punt ruim 900 M. boven d.
zee verheven en met lava, zand on vulkanische
asch bedekt. In 1508 werd 't door d. Portugeezen op Hemelvaartsdag ontdekt. 't Klimaat
is er gezond, doch er is gewoonlijk weinig
drinkbaar water; er leven veal geiten, zwemvogels on schildpadden. Sedert 1815 heeft.
Engeland 't in bezit. Wijl 't eiland weinig
geboomte bezit, zijn er in 1846 uit d. Botanischen tuin to Kew 330 soorten v. boomen en
heesters heengevoerd, die d. meeste kans hebben daar to acclimateeren.
Ascetica, v. 't Grieksche woord
bet. oefening. Oudtijds beteekende 't d. oefening on d. daarmede gepaard gaande onthouding v. zinnelijke genietingen, waardoor d.
kampvechters bun lichaam sterk on lenig
poogden to makers en zich voor to bereiden
voor d. wedstrijd. Naderhand werd 't, in een
overdrachtelijken on meer algemeenen zin,
op 't gebied der zedeleer toegepast. Nu beteekende 't d. onthouding v. allerlei zinnelijke
genietingen, d. beperking zijner behoeften en
d. gestadige oefening in alles, waardoor men
d. heerschappij over zichzelven verkrijgt, ten
einde daardoor vrij, onafhankelijk, geschikt
voor hoogere verrichtingen en genietingen r

worden. Daze beteekenis heeft dit woord in
't algemeen steeds behouden; d. daardoor aangeduide zaak is ook ten allen tijde als hoogst
belangrijk beschouwd, maar d. bepaling v.
'tgeon, waarvan men zich onthield, wat men
daartoe noodig achtte, waarin men zich meendete moeten oefenen, is altijd gewijzigd, naarmate men zich andere denkbeelden v. zedelijke volmaaktheid vormde, on men daartoe
door beweegredenen werd aangespoord, die Of
uit d. wijsbegeerte Of uit d. godsdienst zijn
ontleend. Vandaar, dat er met betrekking tot
't geen waarmede men zich meende to moeten
bezig houden onder d. Asceten een groote ,
als een kenmerk v. hooge volmaaktheid is.
voorgekomen, een ander bespottelijk of verderfelijk schijnt. Bij d. Grieksche wijsgeeren,.
vroeger bij d. volgelingen v. Pythagoras, later
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bij d. Stoicijnen en allermeest bij d. volgelingen
v. d. Cynische school, werd onthouding v. zinnelijk genot, 't verachten v. al wat a. 't zinnelijk
leven dienstbaar is, 't zich verheffen boven
alle vrees voor smart, voor zedelijke volmaaktheid gehouden, en d. oefening daarvan
ernstig aanbevolen. Nog verder gingen d.
Alexandrijnsche wijsgeeren; op grond nl. dat
d. stof een ontkenning v. 't wezen der godheid zou zijn, beweerden zij dat d. mensch
haar reader kwam, naarmate hij zich meer
losmaakte v. d. stof en tot dat einde zichzelf
verloochende. Zij eischten daarom, dat men
v. alles afstand zou doen, wat 't aardsche
leven aantrekkelijk maakt, ten einde zich
door afgetrokken beschouwingen geheel te
verdiepen in 't wezen v. God. Deze overdrijving was niet alleen een verdere ontwikkeling v. 't geen d. vroegere Grieksche wijsgeeren hadden geleerd en aanbevolen, maar
ook navolging v. een bij d. Oosterlingen sedert
d. vroegste tijden heerschende denkwijze, en
v.. 'tgeen bij hen als hoogste volmaaktheid
werd beschouwd. Ook bij d. Joden onderscheidden zich bijv. d. Esseers door ascetische
gestrengheid in hun gedrag.
Hieruit is in d. Christelijke kerk d. ascesis
ontstaan, die tot 't anachoreten- en kloosterleven aanleiding heeft gegeven. Daarbij werd
voor hoogst verdienstelijk gehouden, geheele
afzondering v. d. wereld; d. ongehuwde staat;
vasten; onthouding v. allerlei zinnelijke genietingen; zelfkastijding en pijniging; aanhoudend bidden en lofzingen; 't wegwerpen
of weggeven v. alle bezittingen, zoodat men
alleen door bedelen in zijn behoeften kon
voorzien; 't doen v. arbeid, die voor vernederend wordt gehouden of zeer moeilijk is;
een volstrekte opoffering v. zijn vrijheid,
door onbepaalde gehoorzaamheid a. hen, die
men, vooral met betrekking tot godsdienstplichten, als overheid erkent, door zich, met
onderdrukking v. eigen gedachten en v. alle
opkomende twijfelingen, a. een blind geloof
te onderwerpen. In dit alles zich te oefenen
werd als een hoogst verdienstelijk werk beschouwd.
Hoezeer 't niet is tegen te spreken, dat
deels dweepachtige overdrijving, deels 't denkbeeld dat uitwendige verrichtingen, onafhankelijk v. gezindheden des harten, reeds loffelijk
waren, deels d. huichelarij, waartoe 't ascetismus aanleiding gaf, genoegzame reden opleverden, om a. d. ascetica, in d. vroegere tijden
der Christelijke kerk, slechts een betrekkelijk
geringe waarde toe te kennen, heeft zij toch,
wat even onbetwistbaar is, zeer veel goeds
teweeggebracht. Vandaar dat zij bij d. Protestanten, vooral bij enkele secten, zooals bij
de Wederdoopers en Kwakers, ook hare voorstanders gevonden heeft. Intusschen heeft
't v. d. oudste tijden of niet a. bestrijders
dozer richting ontbroken. Met 't Christelijk
beginsel v. d. rechtvaardiging des geloofs,
't welk door d. Reformatie zoo op. d. voorgrond is gesteld, was d. ascetica, zooals die
vroeger werd voorgedragen, te zeer in strijd,
dan dat zij niet allengs zou verdwijnen.
Asch (fr. cendre), noemt men 't overschot,
dat bij d. verbranding v. bewerktuigde stoffen,
onder toetreding v. d. dampkringslucht, achterbljjft; zij bevat d. vuurbestendige, onbewerktuigde bestanddeelen v. 't bewerktuigde
lichaam en heeft daarmede overeenkomstig
een witte, grauwe of roodachtige kleur. Asch
wordt gebruikt in d. glasblazertjen, in d.
metaalsmelterijen en tot akkerbemesting. d.
Asch v. versch. stoffen is zoowel qualitatief
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als quantitatief verschillend; zij kan echter
in 't algemeen bestaan uit: kali, natron, kalk,
magnesia, ijzer-oxyde, mangaan-oxyde, verbonden met zwavelzuur, phosphorzuur, kiezelzuur en d. metalen der genoemde zoutbases met chloor ; somtijds ook met iodium,
bromium en fluorium; ook is er soms vrij
kiezelzuur, zeldzaam koper-oxyde en aluinaarde aanwezig. 't Koolzuur wordt echter
eerst bij d. verbranding, ten koste v. d. bewerktuigde bestanddeelen gevormd, zoodat d.
koolzure zouten als zouten met een organisch
zuur bestonden. Meestal ontstaat ook een deel
v. 't zwavelzuur en phosphorzuur door d.
verbranding uit d. aanwezige zwavel en phosphorus. (Over 't onderzoek v. planten-asch
raadplege men : „Anleitung zur quantitativen
chemischen Analyse" von Dr. C. R. Fresenius,
1850). Vroeger noemde men ook asch, wegens
d. uitwendige overeenkomst met houtasch, d.
oxydatieproducten, die bij smelting v. gemakkelijk smeltbare metalen, onder d. toetreding
v. dampkringslucht, ontstaan, zooals : loodasch, tinasch, bismuthasch.
d. Asch v. graven bevat 14 a 25 pct alkalien, 3 pet kalk, 8 it 12 pct magnesia, 21 a 50
pct phosphorzuur, v. gerst 28 pet; d. asch v.
erwten en boonen bevat 37 a, 39 pct alkalien,
5 a 6 pet kalk, 8 a 9 pct magnesia, 32 it 37
pet phosphorzuur, v. haver 49 pet kiezelzuur;
d. asch v. aardappelen bevat 64 pct alkalien,
3 pct kalk, 5 pet magnesia, 16 pet phosphorzuur; d. asch v. hoot bevat 10 a 16 pct alkalien, 29 a 55 pct kalk, 4 a 18 pet magnesia,
2 it 4 pct phosphorzuur, 1 pct kiezelzuur; d.
asch v. steenkool bevat geen alkalien, 4 a 17
pet. kalk, 4 pct. magnesia, geen phosphorzuur, 40 pet kiezelzuur; d. asch v. turf bevat
1 a 2 pct alkalien, 20 it 45 pct kalk, 3 a 8
pct magnesia, geen phosphorzuur, 20 a 50
pct kiezelzuur; d. asch v. beendereu bevat
2 pet alkalien, 49 pct kalk, 40 pct magnesia,
2 pct phosphorzuur, 1/2 pet. kiezelzuur.
Asch, vulka.nische, Zie Vulkanen.
Asch heet een arrondissements-hoofdstad
met 13 000 inw. in Bohemen. d. Stad ligt a. d.
voet v. d. Haenberg, a. d. spoorw. v. Hof
naar Eger, en bestaat voor een goed deel door
wol- en zijde-weverij.
Asch (GEO. THOM. v.), geb. in 1729 te s. Petersburg, studeerde te Gottingen onder Haller,
waar hij in 1750 promoveerde. Zijn dissertate
over 't eerste paar ruggemergszenuwen is in
't eerste deel v. Ludwig's „Script. neurologici
minores" opgenomen. Hij diende, als militair
geneesheer v. hoogen rang, bij d. generalen
staf in 't Russische leger, in d. oorlog tegen
d. Turken en stierf 23 Juli 1807 in zijn geboorteplaats. Bij d. pest v. 1770 maakte hij
zich zoo verdienstelijk, dat er een penning te
zijner eere werd geslagen, met 't opschrift
„Liberator a peste".
Asch (PIETER JANSZ. V.) was een zoon v.
d. in d. 16e eeuw levenden portret-schilder JAN
V. ASCH en werd te Delft geb. Hij muntte uit
in 't schilderen v. landschappen, die zich door
een bijzondere liefelijkheid onderscheiden en
zeer gezocht zijn. Zijn stukken komen zeldzaam voor; eenige er van zijn door 't verkleuren der verven bruin of soms kleurloos
geworden. Op d. verkooping v. Teengs (1824)
gold een zijner landschappen f 135; in 1777
bracht een ander 780 livres op. In 't museum
Boymans te Rotterdam zijn twee boomrijke
landschappen v. dezen meester, en een op
paneel geschilderd, is in d. koninklijk Beiersche
galerij te Lustheim. Le Comte maakt in zijn
„Konst-cabinet" gewag v. een portret-schilder,
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v. Keulen, een leerling v. Rubens, die in diens stijl schilderde en een portret zijns meesters vervaardigde, dat in 1605
door Joannes Saenredam gegraveerd is, welke
ab Asch misschien dezelfde persoon is, als d.
vader v. Pieter Jansz. Een andere, PETER V.
ASCH, was beeldhouwer en heette eigenlijk
PETER VISCHER. Hij werkte te Metz en in 1434
te Ulm, en is d. grootvader v. d. beroemden
cher v. Neurenberg. Zie Weijermann,
Peter Fis
,Neue Nachrichten V. Gelehrten u. Kunstlern
Ulms."
Aschaffenburg, een voormalig vorstendom, is thans een deel v. 't Beiersch district
Unterfranken en Aschaffenburg; 't bevat op
36 vk. geogr. mijl 120 000 bew. en wordt door
d. Main bespoeld en v. N. t. Z. door d. bergketen v. d. Spessart doorsneden. d. Hoefdst.
Aschaffenburg, met 11 000 inw., ligt a. d. Main
ter plaatse, waar er d. Aschaf in vloeit, in
een bevallig oord. Er is een brug over d.
Main, een oud slot, uit welks vier hoektorens
men een verrukkelijk uitzicht heeft, en waar
een verzameling v. bijna 400 schilderijen, 2000
kopergravuren en een boekerij met zeldzame
oude drukproeven en miniaturen is.
Ascham (ROGER), geb. te Kirkby-Wiske
in 1515, werd hoogl. a. d. universiteit te Cambridge, door kon. Hendrik VIII benoemd tot
onderwijzer zijner kinderen, secretaris v. 't
gezantschap bij Karel V, later secretaris v.
kon. Maria en v. kon. Elizabeth, en overl. 30
Dec. 1568. Hij schreef zuiver Engelsch en goed
Latijn. Twee zijner werken hebben hunne
waarde behouden: „Scholemaster", een opvoedk. werk, in 1570 voor 't eerst en nog
dikwijls daarna, 't laatst in 1863, uitgeg. en.
„Toxophilus, the schole of shootinge conteyned in two books" (1545).
Aschbach (Jos.), geb. te HOchst a. d. Main,
op 29 Apr. 1801, studeerde te Heidelberg in
godgeleerdheid en wijsbegeerte, maar werd
door d. lessen v. SCHLOSSER bewogen zich a.
d. geschiedenis te wijden. Hij werd in dat vak
hoogl. a. d. universiteit te Bonn, en heeft belangrijke historiewerken geschreven, waarvan
't eerst dienen vermeld to worden: „Geschichte
der Westgoten" (1827); „Geschichte der Omayaden in Spanien" (2 dln, 1830) ; ,Geschichte der
Heriller und Gepiden" (1838); „Geschichte Kaiser Sigmunds" (4 din, 1845): „Roswitha und
Konrad Celtes" (2e dr. 1868) ; „Die friihen Wanderjahre des Konrad Celtes" (1869) en ,Die
Wiener Universitat im Zeitalter Kaiser Maximilians I" (1877). Hij overl. te Weenen, 25
Apr. 1882.
Aschbad (Een) wordt aangewend om personen, die door uitputting, koude of verstikking schijnbaar levenloos zijn, weer in 't leven
terug te roepen. Daartoe wordt een laag gezeefde, warme, hout- of turfasch over een
laken gespreid, en 't naakte lichaam daarin
gewikkeld, daarenboven wordt een doek, met
deze warme asch gevuld, om d. hals en ook een
om 't hoofd gelegd, zoodat alleen 't gelaat onbedekt blijft. WUl d. asch een slechte warmtegeleider is en d. huid prikkelt, wordt d. dierlijke warmte opgewekt en behouden.
Aschdag wordt d. eerste Woensdag v. d.
vasten vOOr Paschen genoemd naar 't gebruik in d. R.-Kath. kerk, om d. dan vergaderde
gemeente, na 't bijwonen der mis, 't teeken
des kruises met asch op 't voorhoofd te maken, 'twelk door d. priester geschiedt, onder
't uitspreken der woorden (Genesis III : 19)
„Pulvis es, et in pulverem reverteris", d. i.
„Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeeren."
Aschersleben is d. hoofdst. v. een arronJAN AB ASCH
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dissement v. denzelfden naam in PruisischSaksen a. een beek, d. Eine, die daar dichtbij
in d. Wiipper valt, en a. d. spoorweg v. Halle
n. KOthen. d. Stad heeft 20 000 inw., die v.
handel en nijverheid bestaan. 't Arrondissement Aschersleben heeft op 8 vk. geogr. mijl
70 000 bew.
Ascherson (PAUL FRIEDR. AUG ), geb. te
Berlijn, 4 Juni 1834, hoogl. in d. kruidkunde a. d.
universiteit aldaar, vergezelde in 1873 ROHLFS
op diens reis in d. Lybische woestijn en ondernam in 1875 een tweede reis naar d. binnenlanden v. Afrika. Behalve vele artikelen
in tijdschriften, schreef hij in 1884 een „Flora
der Provinz Brandenburg".
Aschkruid (Cineraria L.) heet een plantengesl. uit d. fam. der samengesteldbloemigen,
waarvan in ons vaderland in 't wild op moerassige veengronden groeit C. palustris L.
(moeras-aschkruid of wilde and vie), en waarvan
vele soorten om d. talrijke lieve, zachtgetinte
bloemen, in perken en serres gekweekt worden.
Aschregen, Zie Vulkanen.
Aschtrekker, Zie Toermalijn.
Ascidien, Zie Zeescheeden. d. Bekervormige bladscheeden v. Nepenthes en meer dergelijke tropische planten worden ook ascidien
genoemd.
Ascii of schaduwloozen worden d. bewoners V. d. heete luchtstreek genoemd. Immers staat d. zon des middags, twaalf uur,
onder d. Evenaar alle dagen, onder d. Keerkringen eenmaal per jaar en op alle daartusschen gelegen plaatsen tweemaal per jaar in
't toppunt, zoodat d. voorwerpen op dat
oogenblik geen schaduw werpen. Wie tuss.
d. Evenaar en een Keerkring wonen, worden
ook tweeschaduwigen genoemd, omdat hun
zonneschaduw 't eene jaardeel naar 't N. en
't andere jaardeel naar 't Z. is gericht. d.
Bewoners der Poolgewesten heeten dan omschaduwigen (periscii), oindat zij op d. dagen,
gedurende welke d. zon bij hen niet ondergaat, hun schaduw rondom zich zien gaan.
Ascites, Zie, waterzucht.
Asclepiadeen heet een plantenfamilie,
waarvan 96 geslachten bekend zijn, die meestal
tuss. d. Keerkringen groeien, maar toch ook
in onze gewesten vertegenwoordigd zijn of
gekweekt worden, sommige soorten om d.
schoone of welriekende bloemen, andere om
d. spinbare vezels v. d. stengel of om d. zijdeachtige kuiven der zaden. Alle zijn kruidachtige of klimplanten, die in d. stengel een
scherp, soms vergiftig melksap bevatten. Zij
zijn overblijvend, twee-zaadlobbig en d. bloemen zijn vijfdeelig. d. Bloemen zijn tot schermen of trossen vereenigd en brengen een
blaasvrucht voort. 't Voorn. geslacht is Asclepias (zie dat art.) en v. 't geslacht Cynanchum
groeit d. hondebloem (C. vincetoxicum) in ons
vaderland.
Asclepiaden zijn d. nakomelingen V.
ASKLEPIOS of AESCULAPIUS. Van dezen zijn bekend SPHYROS en ALEXANOR, die te Argos en
te Titane tempels ter eere v. hun stamvader
bouwden, welk voorbeeld door geheel Griekenland gevolgd werd, en waarvan d. priesters d. geheimen der geneeskunst alleen a.
hunne zonen meedeelden, zoodat ten tijde v.
HIPPOKRATES geen personen buiten d. tempel
d. aard hunner geneeswijs en geneesmiddelen
kenden. Welgelukte genezingen werden door
opschriften in d. tempels vereeuwigd. Uit vele
berichten blijkt echter, dat zij misbruik maakten v. 't voiksbijgeloof en LUCIANUS schetst
in zijn „Pseudomantis" hun bedriegerijen.
Asclepiades, te Prusa in Bithynie geb.
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en daarom ook Bithynus genoemd, kwam als
geneesheer naar Rome, ten tijde v. Pompejus,
en was d. vriend v. Cicero. Door zijn gelukkige praktijk kreeg hij daar een groote
vermaardheid. Zijn stelsel, later door Themiso
gewijzigd, is d. grondslag der methodische
school. Brokken uit zijn werken zijn bij Celsus,
Caelius Aurelianus, Galenus en anderen te
vinden. Men schrijft hem eenige Grieksche
verzen toe, 83 in getal, waarin gezondheidsregelen vervat zijn. Daar Asclepiades bij zijn
behandeling der lijders veel gebruik v. wijn
en andere opwekkende middelen maakte, heeft
men hem met Brown vergeleken. Zie K. F.
Burdach, „Asklepiades u. Brown, eine Parallels" (Leipzig, 1808).
Asclepiadische verzen
heeten aldus
naar d. Griekschen dichter ASCLEPIADES v.
Samos, wiens vader SICELUS was, waarom hij
ook wel SICELIDES genoemd wordt. Deze verzen
beginnen met een spondaeus, hebben dan twee
of drie coriamben (voeten v. vier lettergrepen)
en sluiten met een iambus, bijv.:
——
—
Zonlicht, rijs uit de kim;
— —
straal o ver berg en dal
-——
Toonkunst, streel ons gemoed;
geef ons een voorsmaak van volmaakt genot.
Zij worden in lierzangen gebezigd, om naar
bevalligheid en kracht te streven.
Asclepias L. (zydeplant) heet een gesl.
uit d. fam. der asclepiadeen. d. Meest bekende
soort v. dit geslacht heet A. Syriaca, is niet
uit Syrie, maar uit N. Amerika afkomstig en
groeit ook in d. duinen v. ons vaderland. Zij
wordt 1 1/2 M hoog, heeft eironde, a. d. onderzijde wollige bladeren en rossige bloemen,
die naar zoet hooi rieken. d. Haarkuif der
zaden wordt bij 't spinnen onder zijde en wol
gemengd en d. bastvezels dienen tot een zacht
sterk weefsel. Andere soorten zijn: A. asthmatica, in 0.-India, waarvan d. wortel tegen
asthma en als braakmiddel gebruikt wordt;
A. curossavica op d. Antillen, die wel tot vervanging v. ipecacuanha gebruikt wordt, en
A. mexicana, die om d. schoone bleekroode
bloemen als sierplant gekweekt wordt.
Ascletarion was een sterrewichelaar, die
a. keizer DOMITIANUS (96 n. Chr.) zijn dood
voorspelde, en v. zichzelf dat hij door honden
verslonden zou worden. Volgens 't verhaal
liet Domitianus hem daarop dooden en zijn
lijk op een brandstapel leggen, maar d. regen
doofden d. vlammen, en honden aten 't lijk op.
Ascoli, 't oude Asculum Picenum, is d. hoofdstad der Ital. prov. v. dezen naam, heeft ruim
18 000 Mw. en ligt a. d. Tronto niet ver v. d.
Adriat. zee. d. Prov. telt op 38 vk. geogr. mijl
207 000 bew.
Ascoli (SEcco DE) werd op 't laatst der
13e eeuw te Ascoli geb.. heette eigenlijk Francesco Stabili, en werd hoogleeraar in d. sterrekunde te Bologna. Hij werd door d. Inquisitie v. ketterij beschuldigd en v. zijn ambt
ontzet. Hij vluchtte toen n. d. Hertog v.
Calabria, maar werd ook daar door d. Inquisitie vervolgd en op 26 Sept. 1327 levend verbrand. Van hem is 't leerdicht „l'Acerba", dat
in 1550 voor 't eerst en later herhaaldelijk gedrukt is, en een commentaar over d. spheer
V. SACROBOSCO.
Ascoli (GRAZIADIO ISAIA),

geb. te GOrz
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Oostenrijk, 16 Juli 1829, legde zich ijverig toe
op d. Oostersche talen en werd daarin (1861)
hoogl. a. d. hoogesch. te Milaan. Zijne voorlezingen over vergelijkende taalstudie v. 't Sanskriet, 't Indo-Germaansch en d. Romaansche
talen vonden algemeene waardeering en grooten toeloop. Hij schreef: „Fonologia comparata del sanscrito, del greco et del latino" (1870);
„Studij Ario-semitici" (1865) en redigeerde sedert 1873 't „Archivio glottologico Italiano".
Ascomyceten heeten eenige famili8n v.
d. orde der zwammen (fungi), die zich v. d.
overige fam. dezer orde onderscheiden door
't vormen v. asco-sporen: vrije cellen binneii
buisvormige cellen. Sommige ascomyceten
vermenigvuldigen zich daarenboven nog door
conidi8ndragers of mycelium-draden met kleine
sporen a. d. toppen. d. Famili8n dezer groep
heeten: discomyceten of schijfzwammen, waartoe d. eetbare morille behoort; pyreno-inyceten
of kernzwammen, waartoe 't moederkoorn (claviceps purpurea) behoort; tuberaceen of bolztrammen, waarvan d. truffel een bekende soort is,
en erysipheen, waarvan d. gewone schimmel een
bekende soort is.
Ascomys, Zie zakmuis.
Asconius (QUINTUS PEDIANUS), een Rom.
schrijver uit d. eerste eeuw n. Chr., gaf een
levensbeschrijving v. SALLUSTIUS, een verweerschrift tegen hen, die VERGILIUS belasterden
en commentaren op d. redevoeringen v. CICERO.
Wat v. dit laatste werk bewaard is gebleven,
is uitgeg. door ORELLI in 1833 en later ook
door KIEZLING en SCHOLL.
Ascot is een groot heideveld, 10 a, 11 KM.
bezuiden Windsor, waar jaarlijks omstr. Pinkster groote en door d. aanzienlijkste Eng. familien bezochte wedrennen worden gehouden.
Ascra, een vlek in Boeoti8, in een bergachtige en onvruchtbare streak, niet ver v. d.
Helikon, was d. geboorteplaats v. Hesiodos,
die daarom wel d. zanger v. Ascra, Ascraeos
Vates, genoemd wordt.
Ascue of Ayscue (GEORGE) was d. Eng.
vice-admiraal, die op 26 Aug. 1652 met 40 schepen in 't Kanaal nabij Plymouth De Ruyter
aantastte, welke met 30 kleinere oorlogsschepen en 8 branders zestig koopvaarders beschermen moest. De Ruyter sloeg zich tweemaal door d. Engelsche vloot been, die des
avonds v. d. onze af hield. In d. vierdaagschen
zeeslag (11 t. 14 Juni 1666) streed hij op d.
„Royal Prince" a. 't hoofd der Witte vlag,
maar raakte op d. Galper a. d. grond, en moest
zich a. Tromp gevangen geven. Tot d. vrede
in 1667 werd hij op Loevestein bewaard.
Asdod was een der vijf Filistijnsche steden, d. zetel v. d. eeredienst v. Dagon. Eerst
onder Salomo word zij door d. Israelieten
veroverd. Wijl d. wag v. Syri8 naar Egypte
langs daze stad ging, ward zij meermalen door
veroveraars genomen, verwoest en wader opgebouwd; o. a. nam Psammetichus en Judas
Maccabeils haar in. Thans staan op hare plaats
slechts eenige hutten.
Asdrubal of Hasdrubal, d. broader v.
HANNIBAL, was een Carthaagsch veldheer, die
over 't lager in Spanie 't bevel voerde, terwijl
zijn broader in Italie oorloogde. Door Scipio
gedwongen Spanje to verlaten, besloot hij zijn
broader in Italie bijstand to gaan brengen;
hij zond hem een brief, inhoudende d. naam
der plaats, waar hij landen zou; doch toen d.
brief onderschept was, werd hij te Metaurus
door Livius Salinator en Claudius Nero in
een bloedigen veldslag overwonnen en gedood.
(Zie Livius XXI, 23 en 27).
Asega was bij d. oude Friezen d. titel v.
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een rechter, en 't asegaboek was een verzameling v. wetten, bij d. Friezen eertijds geldig.
Asele-Lapmar.ken, 't Zuider-gewest v.
Zweedsch Lapland, wordt op 215 vk. geogr.
mijl door slechts 3000, meest rendier-hoedende
Lappen, en eenige Zweedsche landbouwers
bewoond. 't Land is bergachtig; 't hooge deel
is altijd met sneeuw bedekt; op d. benedenhellingen zijn dennewouden, en in d. dalen
akkers en weiden maar ook veel moerassen.
d. Hoofdriv. is d. Angerman, die zich vaak
tot een meer verbreedt.
Asellius (CASPAR), een Italiaansch geneesheer en ontleedkundige, te Cremona gob., onderwees in 't begin der 17e eeuw te Pavia •d.
anatomie. Hij ontdekte in 1622 bij een hond d.
melkvaten in 't darmscheil, die reeds door
Erasistratus gevonden waren, maar weder in
vergetelheid geraakt. Hij schreef hierover
„Diss. de Lactibus, seu lacteis venis" (te Milaan
in 1627 uitgeg.i later versch. malen herdrukt).
Asellus, Zie Pissebed.
Asen waren, volgens d. Noordsche godenleer (zie dat art.), d. machtigste goden. Twaalf
goden, met name Odin, Thor, Balder, Niord,
Freier, Tyr, Bragi, Heimdal, Widar, Wali,
Uller en Forseti, maakten met twaalf godinnen, waaronder Frigga, Freia en Iduna d. bekendste zijn, d. godenkring der Asen uit. d.
Asen werden vereerd als weldoende goden,
die gestadig tegen d. kwaadwillige reuzen
streden, en in 't paleis Asgard woonden, dat d.
reuzen niet konden bereiken, omdat d. brug, die
er heen leidde, dezen niet kon dragen. Hunne
vereering was niet slechts tot d. volkeren v.
Scandinavia beperkt. maar ook onder d. Germaansche volksstammen verbreid. d. Asen
werden niet als onsterfelijk beschouwd.
Aseptol is een waterige oplossing v. orthophenol-sulfo-zuur, en wordt bij gevaarlijke heelkundige operatign, in plaats v. carbol-zuur of
salicyl-zuur, als anti-septisch middel gebruikt,
omdat zij niet verdoovend of prikkelend werkt.
Ashanti of Assianti is d. naam v. een
neger-rijk op d. Goudkust, a. d. Bocht v. Guinea in Afrika, ongeveer 5000 vk. geog. mijl
groot. d. Grond bestaat voor een groot deel
uit zwavelhoudende klei ; d. kust is laag en
zandig of moerassig, en 't is daar zeer heet
en ongezond, maar naar 't binnenland stijgt
d. bodem terrasgewijs en daar is 't klimaat
gunstig. Er zijn jaarlijks twee regentijden en
ledere overgang v. droogte tot regen en v.
regen tot droogte wordt door hevige onweders
gekenmerkt. Van 't Oostelijk gelegen Konggebergte stroomen vele beken naar zee en
langs deze groeien palmen, gomboomen en
katoenheesters, oranjes, bananen, ananassen,
suikerriet en 't hoofdvoedingsmiddel der bevolking : d. yamswortel. Er wordt veel goud
gevonden, zoowel als stofgoud en gedegen
klompen, die door wassching uit d. klei der
beekbeddingen worden verkregen, als uit d.
kwarts-lagen v. 't gebergte. d. Goudwassching
en -delving wordt door slaven verricht. Er
heerscht daardoor onder d. bevolking zekere
weelde; er is goud als geld in omloop en d.
rijke familien hebben gouden sieraden en gouden eetgereedschap. d. Bevolking wordt er op
een millioen menschen begroot. Vele kleine
koninkrijken of stammers zijn a. Ashanti cijnsbaar. Koemassi met 20 000 inw. is d. hoofdstad. Er heerscht een zonderling mengsel v.
beschaving en barbaarschheid. Wijl d. koninklijke macht in Ashanti door aristocratie beperkt wordt, vertoont deze staat 't merkwaardige verschijnsel v. een constitutioneelen
eenhoofdigen negerstaat. 't Volk is meer voor
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d. oorlog dan voor d. handel geschikt, schoon
ligging, grond- en luchtsgesteldheid gunstig
voor d. voortbrenging en 't verkeer zijn. d.
Ashantijnen gelooven a. een toekomstig leven,
doch gewijzigd naar d. stand en d. rang, dien
d. mensch in dit leven bekleedt. Naar d. geschiedenis des lands te vernemen, is gevaarlijk, gelijk ook 't spreken over d. dood des
konings of over d. troonsopvolger. Van tijdrekenkunde heeft men er geen denkbeeld.
Vele wetten zijn rechtvaardig en doeltreffend :
zoo is, bijy. bij aanklacht wegens verraad. 't
leven des aanklagers evenzeer als dat des beschuldigden, in gevaar, want 't is gewis verbeurd, als d. beschuldigde vrijgesproken wordt.
d. Ashantijnsche soldaten werden onder d.
beste troepen in d. Nederlandsche Oost-Indische bezittingen gerekend. Toen in 1872 Nederland zijne bezittingen a. d. Goudkust a.
Engeland had afgestaan, verklaarde koning
KOFFI-KALKALLI d. oorlog a. Engeland. d. Britsche gouverneur v. Cape-coast kon tegen d.
50 000 goed geoefende en met achterladers gewapende Ashantijnen geen voldoenden wederstand bieden, en bepaalde zich tot verdediging
der versterkte kustplaatsen, tot hij hulp uit
't moederland kreeg. Daze verscheen op 2 Oct.
1873 onder GARNET WOLSELEY, die met groote
bezwaren v. 't terrein en klimaat to kampen
had, maar toch op 4 Febr. 1874 d. hoofdst.
Koemassi bereikte en verbrandde, waarna
koning Koffi-Kalkalli d. vrede vroeg en verkreeg, op voorwaarde dat hij 1000 ons goud
dadelijk en 50 000 oils in termijnen betalen,
en d. gevangen zendelingen KiiIINE en RAMSEYER en d. koopman BONNAT loslaten zou.
Ashburton (d.) is een riv. in 't N.-W. v.
Nieuw-Holland ; zij heeft een rechtschen tak,
d. Hardy-rivier, en loopt op 21° 40' Z.-B. in
d. Indischen oceaan.
Ashmole (ELiAs), een Engelsch oudheidkundige, werd in 1617 te Litchfield in Staffordshire geb. en overl. 18 Mei 1692. Hij werd onder
kon. Karel II koninkl. wapenheraut, en heeft
twee veel gebruikte werken nagelaten : „Theatrum chymicum Britannicum" en „History
of the Order of the Garter" (1672).
Ashton-under-Lyne is een Eng. katoenfabriekstad met 35 000 inw. in Lancaster a. d.
Theems, door een kanaal v. 10 KM. lengte
met Manchester verbonden.
Asia heet d. 67e asteroide, in 1861 door
NORMAN POGSON ontdekt.
Asinari (FREDERIGO) graaf v. Camerone,
omstr. 1550 to Asti in Piemont geb., was d.
dichter v. 't treurspel Tancredi", dat verkeerdelijk a. Torquato Tasso toegeschreven is.
Er bestaan ook nog vele sonnetten en canzones
v. dezen dichterlijken krijgsheld, die onder
keizer Maximiliaan II a. 't hoofd v. Savooische
hulptroepen tegen d. Turken streed.
Asinarus (d.) is een kleine rivier op d.
0.-kust v. Sicili6 bij 't oude Syracuse, vermaard door d. beslissende nederlaag, die 't
Atheensche leger onder Nicias er in 413 v.
Chr. leed tegen d. Syracusers, die bijgestaan
werden door d. Spartanen onder Gylippos.
Asinius Polio, Zie Pollio.
Asir of Asyr is een Turksch sandsjak in
't ejaleet Yemen op d. Z.-W. kust v. ArabiO,
160 vk. geog. mijl groot met, naar schatting,
ruim 80 000 bew. Er zijn bronnen en vruchtbare dalen, waar gierst, wijn, amandelen en
perziken gekweekt worden; d. hoofdstad beet
Menadir. d. Turksche heerschappij is slechts in
naam, want d. bergbewoners zijn onafhankelijk. Hier was 't tooneel v. d. fellen Wahabietenoorlog, tegen Mehemed-Ali v. Egypte gevoerd.
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den, a. d. zee gelegen, door d. Arabieren Askalan genoemd. In d. omstreken groeien druiven,
olijven en granaatappelen. Deze stad wordt in
't O. T. meermalen vermeld ; Jonathan d. Maccabegr nam haar tweemaal in, en Herodes versierde haar met paleizen, waterwerken en
badplaatsen. Op 12 Aug. 1099 won 't leger der
kruisvaarders onder Godfried v. Bouillon in
d. vlakte bij Askalon een beslissenden veldslag; later werd Askalon een der meest versterkte steden v. Palestina, door d. Mohammedanen veroverd, en bleef in hunne macht,
tot zij door d. Christenen onder Boudewijn III
v. Jeruzalem heroverd werd. In 1187 namen
d. Saracenen Askalon weder in, op wie Richard
Leeuwenhart 't nogmaals vermeesterde doch
in 1192 werd d. stad geslecht, en tegenwoordig
is d. streek onbewoond en alleen door reizigers
om d. merkwaardige bouwvallen bezocht. d.
Sjalotten (Ascalonitae) ontleenen a. deze stad
d. naam.
Asmannshausen is een dorp a. d. Rijn
in Nassau, niet ver v. Rudesheim, beroemd
om d. wijn, die daar op d. heuvels gewonnen
wordt; voornamelijk wordt d. roode Asmannshauser geprezen, die voor Rijnwijn een bijzonderen smaak en geur, en veel kracht bezit, doch slechts drie it vier jaar deze deugd
behoudt en daarna langzamerhand a. kwaliteit afneemt.
Asmodi (d. Verwoester) is naar d. Hebreeuwsche schriften een duivel v. d. eersten
rang. In d. Talmoed wordt hij vorst der booze
geesten genoemd, en d. overlevering zegt,
dat hij koning Salomo uit zijn rijk verdreven
heeft.
Asny.k (ADAM), geb. 11 Sept. 1838 te Kalisck in Polen, studeerde te Warschau, maar
moest wegens deelneming a. d. Poolschen
opstand v. 1863 uitwijken, voltooide toen zijn
studign te Heidelberg, en vestigde zich eerst
te Lemberg, later te Krakau. Hij schreef een
humoristisch verhaal „Parma Leokadya" (1868) ;
d. blijspelen „Galazka heliotropu" (1868) en
„d. Vrienden v. Job" (1879); d. treurspelen
„Cola Rienzi" (1869) en „Kiejstut" (1878) en 2
dln „Poezye" (2e dr. 1876).
Asopos, een kleine rivier in Hellas, is
volgens d. mythe d. riviergod, die d. Olympus met zijn golven bestormde, toen Zeus zijn
dochter AEGINA geschaakt had.
Asow of Azof is een Russ. stad a. d.
Don, waar die uitloopt in d. zee v. Asow.
Door d. aanslibbingen in d. haven is zij vervallen en telt zij thans slechts 12 000 inw.,
maar vroeger was zij een belangrijke vesting
en koopstad, een twistappel tuss. Turken en
Russen, dikwijls genomen, verloren en herwonnen. In d. oudheid lag hier d. bloeiende
kolonie Tanais.
Asow (zee v.), bij d. Grieken Palus _Mae°.
tis geheeten, is een golf v. d. Zwarte zee en
daarmede door d. straat v. Theodosia, die ook
Jenikale of Katfa of Kertsj heet, verbonden.
't Westelijk deel v. deze golf, dat a. 't schiereil.
d. Krim grenst,.heet Stinkzee (Russisch: Glinoje more) en is een stilstaand zout-moeras,
dOor d. landtong Arabat v. d. Zee v. Asow
gescheiden.
Aspalathus L. heet een plantengesl. uit
d. fam. der vlinderbloemigen, dat a. d. Kaap
d. Goede Hoop inheemsch is. Sommige soorten, als A. argentea, A. ericifolia en A. pedunculata worden als sierplanten in warme kassen gekweekt. Uit deze familie komt 't aspalaathout in d. handel, dat ook adelaarshout
heet, (zie dat art.) A. ebenus levert 't groene
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ebbenhout ; echter komt dit volgens sommigen
v. d. Amerikaanschen Bignonia ebena.
Asparagine of althaine is een omzettingsproduct v. planten-eiwit, in 1805 't eerst
door VAUQUELIN en ROBIQUET in aspergiespruiten ontdekt, en later uit d. kiemen v. lupinen en- andere peulvruchten bereid. Asparagine vormt kleurlooze, rhombische kristallen,
die wel in water, maar niet in alkohol of
aether oplosbaar zijn.
Aspasia was een merkwaardige Grieksche vrouw, beroemd wegens schoonheid en
verstand. Zij was eene hetaere (zie dat woord)
en d. meest begaafde v. dezen. d. Gehuwde
vrouwen der Atheners bezaten huiselijke
deugden, maar waren niet genoeg geestelijk
ontwikkeld, om d. fijn beschaafde, kunst- en
genotlievende mannen te boeien, die daarom
d. omgang zochten met „vriendinnen", ongehuwde vrouwen, die zich met lichaam en
geest toegelegd hadden op al wat d. geest en
d. zinnen streelt. Met deze hetaeren werden
gastmalen aangericht, waar geestige scherts
voorzat en muziek en dans 't genot verhoogde.
ASPASIA, d. dochter v. AXIOCHOS uit Milete,
had zich gevormd naar 't voorb. v. TARGELIA,
eene bekoorlijke hetaere. Aspasia's huis was
d. verzamelplaats der aanzienlijkste en meest
ontwikkelde mannen v. Griekenland, Socrates,
die tot dezen kring behoorde, getuigt, dat zij
d. grootste redenaars v. zijn tijd gevormd en
hij zeer veel aan haar te danken had. Zij
won d. genegenheid v. Pericles, die haar
huwde. Haar wordt ten laste gelegd, dat zij
haar invloed op Pericles misbruikte in staatkundige bemoeiingen, zoo zelfs, dat haar 't
ontbranden v. d. Peloponnesischen oorlog geweten wordt. Een latere ASPASIA. d. dochter
v. HERMOTIMUS, won door hare bevalligheid d.
genegenheid v. Cyrus d. Jonge, en kwam toen
deze in d. slag bij Cunaxa (401 v. Chr.) gesneuveld was, in d. harem v. koning DARIUS II.
Aspe ('t Dal v.) is een schoone vallei a. d.
Fransche zijde der Pyrenegn, met geneeskrachtige bronnen, tuss. bergen v. 1800 a 2800
M. hoogte, waartusschen zich d. rivier Gave
d'Aspe een weg baant. Een oude Romeinsche
weg loopt door dat dal over d. Col de Somport
naar 't dal v. d. Aragon in Spanje.
Aspecten of configurationes planetarum. Omdat zon, maan en planeten in
zeer verschillende tijden hun schijnbaren loop
a. d. hemel volbrengen, vertoonen zij zich op
versch. tijden in zeer onderscheiden stelling
met betrekking tot elkander. Onder deze stellingen heeft men eenige der voornaamste,
bijv. 't schijnbaar elkander voorbijgaan of
juist tegenover elkander staan v. twee hemellichamen, d. naam v. Aspecten gegeven. d.
Sterrewichelaars hadden hiermede veel op,
doch thans zijn er slechts twee of drie stellingen v. d. planeten of d. maan met betrekking tot d. zon on d. aarde, die vermelding
verdienen. d. Eerste is d. samenkomst of conjunctie; zij heeft plaats,• wanneer twee hemellichamen in denzelfden meridiaan staan. Bij d.
conjunctie v. d. zon met d. maan hebben wij
nieuwe maan, en wanneer d. maan dan in of
zeer nabij d. ecliptica is tevens een zonsverduistering. d. Tweede is d. oppositie of tegenstelling; zij heeft plaats, wanneer d. length v.
twee hemellichamen 180° verschilt. d. Hemellichamen staan dan a. d. hemel tegen elkander over. Wanneer d. maan in oppositie met
d. zon is, heet 't volle maan, en wanneer
tegelijkertijd hare breedte gering is, of d.
maan zich in d. ecliptica bevindt, heeft er
een maansverduistering plaats. d. Planeten
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Mercurius en Venus, wier banen binnen die
der aarde liggen, kunnen zich niet in oppositie met d. zon bevinden, ofschoon men zegt
dat ze in oppositie zijn, als zij juist tuss. d.
zon en d. aarde staan. d. Stellingen, die d.
maan met betrekking tot d. zon en d. aarde
heeft, bij eerste en laatste kwartier, worden
d. kwartierstanden genoemd.
Asperen is een kleine stad in Z.-Holland
met 1250 inw., a. d. Linge, tuss. Leerdam en
Heukelom. Bij d. Heukelomsche poort lag
vroeger 't kasteel Waddestein, d. zetel der
baronnen, want Asperen was een baronie v.
't graafschap Teisterbant. d. Heerlijkheid Asperen werd omstr. 1122 v. die v. Arkel gescheiden, doordat Folpert, tweede zoon v. Jan
v. Arkel, heer v. Asperen werd. In 1313 werd
zij door Otto v. Arkel, vijfden heer v. Asperen, a. d. graaf v. Holland opgedragen, en v.
hem weder in leen ontvangen; sedert is Asperen een Hollandsch leen gebleven, dat a. d.
Hollandsche geslachten Polanen en Langerak,
a. 't Kleefsch geslacht v. Boetzelaar en a. 't
Geldersch geslacht v. Piek heeft toebehoord.
't Slot v. Asperen is in 1672 door d. Franschen vernield.
Asperge (Asparagus officinalis, Koch; Hd.
Spargel), is een bekende, ook in Nederland
in 't wild voorkomende, tot d. nat. fam. der
Smilaceen en d. Hexandria illonogynia behoorende tuinplant. wier vleezige wortelknoppen
(d. nog onontwikkelde eonjarige uitspruitsels)
tot d. meest geliefkoosde spijzen behooren.
Zij heeft een kruidachtigen, vertakten stengel,
met afwisselende, dunvliezige, schubachtige
steunblaadjes, in wier oksels en takken bloemstelen en bundelsgewijze op wratachtige verhevenheden (onontwikkelke takjes) ingeplante,
naaldvormige, groene bladeren zitten. Hare
bloemen zijn klein, groenachtig-wit, klokvormig, en hebben d. bijzonderheid, dat daarin
doorgaans slechts of alleen d. meeldraden Of
alleen d. stampers, zelden beide tegelijk, behoorlijk ontwikkeld zijn. Hare vrucht is een
ronde, in rijpen toestand hoog-roode, glinsterende bes, die in drie hokjes zes zaden omsluit. d. Asperge wordt in een groot deel v.
Europa en in N.-Amerika gekweekt, waartoe
men zich v. goed bemeste en tegen 't Z. gelegen bedden bedient, waarin een- of tweejarige planten, die men uit zaad verkrijgen
kan, gepoot worden. Men onderscheidt hoofdzakelijk tweee'rlei soort v. Asperges, witte
en groene, waarvan d. eersten veal dikker
worden en dus veel gezochter, hoewel slechts
voor een deal eetbaar zijn, en d. laatsten wel
is waar minder omvang hebben, doch ook
bijna geheel kunnen genuttigd worden. d.
Wortelspruiten der wilde planten zijn houtig
en bitter; d. scheikundigen vonden daarin,
zoowel als in d. gekweekte, een kristalliseerbare stof, die zij asparagine genoemd hebben.
Aspergeboon, Zie Boon.
Aspern en Esling zijn twee dorpen in
Oostenrijk, a. d. linker-Donau-oever, een half
uur v. elkander gelegen, en vermaard door d.
Veldslag, die daar op 21 en 22 Mei 1809 tuss.
Napoleon en d. aartshertog Karel v. Oostenrijk geleverd is.
Asperula odorata, in 't Hd. Waldmeister is d. specerijachtige plant, uit d. fam. der
rubiaceen, die gebruikt wordt, om d. zoogen.
Meidrank of Meitofin te kruiden. d. Reden hiervan is echter niet zoo zeer d. aangename
geur als wel d. voortzetting v. een oud Germaansch offergebruik.
Asphalt, ook aardpelc of jodenlijm
geheeten, is een brandbare delfstof, zwart,
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schelpachtig op d. breuk, jets zwaarder dan
water, smeltend bij 1000 C. en verbrandend
met een walmende vlam en achterlating v.
een weinig donkerbruine asch. 't Bestaat uit
ondersch. koolwaterstofverbindingen. 't Werd
van ouds door d. Doode zee aangespoeld, en
wordt in kalk- en zandsteenlagen. o. a. in d.
Ardennen aangetroffen, op 't eil. Trinidad is
een zonderling asphaltmeer en bij Bakoe a. d.
Kaspische zee is 't in groote hoeveelheid. In
d. oudheid werd 't gebruikt tot bindmiddel
bij bouwwerken, en in onzen tijd wordt 't met
goed gevolg aangewend tot plaveisel v. straten, trottoirs en perrons. Men vermengt 't
daartoe met zand, smelt 't en giet 't uit op d.
vooraf gereed gemaakten ondergrond. Een
asphaltbestrating heeft 't voordeel v. zindelijkheid, gemak en vermindering v. 't straatgedruisch en 't geratel v. allerlei voertuig,
maar 't nadeel, dat d. paarden lichtelijk vallen, en dat in heete zomers d. zon d. bodem
week maakt. Uit asphalt wordt asphaltvilt
en asphalt-olie bereid.
Asphaltites, Zie Doode zee.
Asphyxie (zonder pols) beteekent in d.
geneeskunde d. toestand, waarbij d. pols niet
meer gevoeld wordt, dus d. schijndood (zie
SchUndood). Meer bepaald noemt men asphyctici personen, die door vergiftige gassen verstikt zijn. d. Asphyctische cholera is d. hoogste trap der Aziatische cholera, waarbij d.
pols niet meer slaat. Asphyxirende gassoorten zijn zulke, die door d. omloop v. 't bloed
te stuiten, d. dood veroorzaken.
Aspidistra heet een plantengesl., waarvan d. soorten, om d. sierlijkheid der lange,
glanzige, soms fraai bonte bladeren, en om
d. geringe zorg, die zij vereischen, geliefde
kamerplanten zijn. Weinig sierplanten geven
bij weinig moeite zooveel schoons. d. Aspidistra's behooren tot d. eenzaadlobbige gewassen en hebben een onderaardschen stengel,
waaruit d. 5 a 6 dM. lange, wuivende bladeren
loodrecht opschieten. In Januari ontluiken
vlak bij d. aarde donker purperen zesdeelige
bloemen, sommige met meeldraden en andere
met stampers, die door een dek a. 't oog
onttrokken zijn. Licht men voorzichtig dit
dek met een mespunt op, en brengt men met
een penseel 't stuifmeel v. d. meeldraden op
d. stamper over, dan ontwikkelt zich een
groote besvrucht, waarvan d. zaden plantbaar
zijn. d. Plant wordt ook vermenigvuldigd
door scheuring v. d. wortel, bemint d. schaduw en een gematigde temperatuur.
Aspinwall of Colon is een stad in
Nieuw-Granada, a. d. golf v. Mexico op d.
landengte v. Panama, daar waar d. landengte
't smalst en 't gebergte 't laagst is. d. Stad
ligt a. d. Limon-baai• d. goederen en reizigers,
die daar aangebracht worden, gaan per spoor
naar d. stad Panama a. d. Grooten oceaan,
om daar weder door schepen overgenomen te
worden.
Aspirator (Een) is een werktuig, dat bij
scheik. onderzoekingen dient, om een voortdurenden luchtstroom te doen ontstaan. Brunner heeft 't op d. volgende wijze doeltreffend
ingericht. Er zijn boven elkander twee holle
cylindervormige trommels v. blik of zink, die
door een loodrechte ijzeren stang verbonden
zijn, door walker midden rechthoekig een
andere ijzeren stang goat, die als een horizontale as in twee houten standaards kan
draaien. Twee, in 't midden v. kranen voorziene, metalen buizen geven gemeenschap
tuss. d. beide cylinders; een dezer kranen is
loodrecht op hare as doorboord, en d. andere
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winkelhaakvormig half in d. as, half rechthoekig daarop doorboord; door d. eerste kunnen d. cylinders onderling, door d. tweede
kan ieder afzonderlijk met d. buitenlucht in
gemeenschap gesteld worden. In 't bovenvlak
V. d. eenen en 't benedenvlak v. d. anderen
cylinder is, dicht bij d. rand een korte metalen buis aangebracht, die of met een kurk
wordt gesloten, of waarin andere geleidingsbuizen bevestigd worden; hunne plaatsing
is overeenkomstig, zoodat bij een omwenteling v. d. cylinders d. eene buis d. plaats v.
d. andere inneemt. Aan d. eenen cylinder is
een glazen buis tegen d. zijwand bevestigd,
die a. Naar beide einden met d. inwendige
ruimte v. d. cylinder in verbinding is. Aan
beide cylinders is een sleufje, om d. willekeurige omwenteling, door bevestiging met
een haakje a. d. standaard, te kunnen beletten.
Deze toestel wordt aldus gebruikt; als beide
kranen gesloten zijn, vult men d. bovensten
cylinder met water en brengt dezen, door
middel v. d. bovenste buis, in verbinding
met d. toestel, waar men een luchtstroom
door wil leiden. Nu draait men d. kranen zoo
om, dat door d. eene 't water uit d. bovenin d. beneden-cylinder vloeit en door d. winkelhaakkraan d. lucht uit d. beneden-cylinder
naar buiten kan stroomen; hierbij zal d. in
d. boven-cylinder ontstaande ledige ruimte
terstond een luchtstroom door d. buis in d.
richting naar d. cylinder toe doen ontstaan.
Als al 't water uit d. een in d. ander is overgegaan, maakt men d. verbinding los, sluit
d. buis met een kurk en draait d. toestel zoo,
dat d. beneden-cylinder boven komt; daarop
herstelt men d. verbinding en stelt men d.
kranen in tegenovergestelde richting. Zulk
een aspirator kan ook gebruikt worden, om
stollen in een stroom v. warme lucht te
drogen of uit te dampen. en om d. bestanddeelen der dampkringslucht te bepalen.
Aspremonte is een steil gebergte bij
Reggio, in 't Z.-W. v. Itali6, waar Garibaldi
op 29 Aug. 1862, in een gevecht tegen d. Italianen onder Pallavicini gewond en gevangen
werd.
Asnieres is een stad met 15 000 inw. in
't Fransche depart. Seine, a. d. linkeroever
v. d. Seine, twee KM. t. N.-W. v. d. ringmuur
v. Parijs, a. een kruispunt v. spoorwegen.
Er worden regatta's (roei- en zeilwedstrijden)
gehouden ; er zijn veel uitspanningslokalen
voor d. Parijsche bezoekers, en er waren ook
veel buitenverblijven; maar sedert in d. nabijheid dezer stad d. mond v. 't groote riool
is, dat d. onreinheden v. Parijs naar d. Seine
voert, zijn deze verlaten.
Assabbaai (d.) is een goede ankerplaats
a. d. W.-kust v. d. Roode zee, op 13° N. B.
tegenover d. stad Mocha. In 1879 is d. kust
a. deze baai door Italie in bezit genomen, en.
sedert is er d. kolonie Richelta met steenkolendepOts en magazijnen verrezen. Massoeah is d.
Noordelijkste plaats der Ital. bezitting.
Assagaai heet een gevaarlijk wapen, dat
door d. Kaffers en andere Z.-Afrikaansche stammen gebruikt wordt. 't Bestaat uit een speer
v. assagaai-hout v. 1 1/2 it 2 M. lengte, met een
tweesnijdende ijzeren kling v. 1' 12 dM. lengte
en 5 cM. breedte a. 't einde. d. Kaffers werpen
daarmede op grooten afstand met wisheid
naar 't doel. 't Gevaar wordt verhoogd door
dat d. kling soms met vergif bestreken is.
Assam was vroeger een koninkrijk a. d.
N.-0. grens v. Bengalen, palende a. 't rijk der
Birmanen. 't Had een oppervlakte v. 2133 vk.
geog. mtjl en werd in 1825 door d. Engelschen
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met hunne bezittingen in Azi6 vereenigd;
't Land is zijn vruchtbaarheid a. d. overstroomingen door d. riv. Bramapoetra verschuldigd ;,
't levert in d. handel thee, ruwe zijde, katoen, peper, hout, ivoor en gomlak. Er zijn
bijna 5 millioen bew. en d. voorn. steden zijn
,Silhat met 14 000 en Gauhatti met 12 000 inw.
Assassijnen was d. naam v. een bijzondere secte onder d. Muzelmannen, die zich
vooral in d. tijd der Kruistochten als stoute
en gevaarlijke dwepers onderscheidden. Zij
werden ook Ismaolieten en Bathenieten genoemd. d. Stichter der secte was Hassan-benSabbah-el-Homadri, die in 1090 d. bergvesting
Alamoet, in d. Perzische landstreek Roedbar r
sijnen een niet onaanzienlijk gebied in Syrie,
bijzonder in 't landschap Khorassan, innamen.
Blinde gehoorzaamheid a. d. bevelen v. hun
opperhoofd, die Sjeik-al-Djebel, d. Vorst of
Oude v. 't gebergte genoemd werd, en volkomen
geheimhouding, waren hunne voornaamste
plichten. Vrouwen waren v. d. gemeenschap
a. hunne godsdienst-verrichtingen en plechtigheden buitengesloten. Door 't gebruik v.
een bedwelmenden drank, hun na langdurige
beproeving en voorbereiding onder indrukmakende plechtigheden door 't opperhoofd
toegediend, werden zij ingewijd tot hunne
volgende bestemming, 't betoonen v. onbepaalde gehoorzaamheid a. d. bevelen v. d.
Vorst, zelfs niettegenstaande 't dreigen der
schrikkelijkste gevaren en onder 't lijden der
folterendste pijnigingen; ook schoon die bevelen tot sluip- en zelfmoord leidden. Van
dien drank, Hachisch geheeten, is misschien
d. naam Assassijnen ontstaan, die weder op
zijn beurt a. 't Fransche woord assassin ---=
moordenaar, d. oorsprong heeft gegeven. Hunn&
door dweepzucht verhoogde stoutmoedigheid
in 't tarten der meest dreigende gevaren en
in 't volvoeren der snoodste gruwelen gat'
aanleiding, dat d. vorsten in d. middeleeuwen
zich gaarne, tot 't bereiken hunner met d.
geest dier tijden overeenstemmende oogmerken, v. hunne hulp bedienden ; en d. geschiedenis der Kruistochten leert in versch. gevallen, dat zij zich die hulp verschaften, door d.
dienst v. d. Oude v. 't gebergte voor geld te
huren. Er zijn zeven vorsten der Assassijnen
geweest. Hassan, d. stichter der secte, stierf
in 1124, 70 jaar oud. Hassan II maakte in
1163 d. geheime wetenschap der orde bekend
en bereidde daardoor haren ondergang voor,
even als zijn opvolger Mohammed II; doch
Hassan III herstelde eenigszins, door 't terugkeeren tot d. Islam, 't aanzien en d. invloed
der secte. Na 't midden der 13e eeuw werden
d. Assassijnen door d. Mongolen en d. Mamelukken uitgeroeid en hunne roofsloten vernield. Hun staatkundige beteekenis hield toen
op; maar als godsdienst-secte bleven zij in
wezen, en zij zijn misschien nog niet geheel verdwenen. Sommigen beweren, dat d.
geheime genootschappen, die gedurende d.
middeleeuwen in Europa opkwamen, a. d. Assassijnen hun oorsprong ontleenden; anderen,
dat d. in Palestina gestichte orde der Tempeliers met d. woeste geestdrijverij dier secte in
verband stood. Men zie over dit onderwerp:
Van Kampen, „Geschiedenis der Kruistochten",
deel I, en J. v. Hammer, „Geschichte der Assassinen" (Stuttgart en Tilbingen, 1818).
Assche (HENRI v.), landschapschilder, werd
28 Aug. 1775 te Brussel geb. en is daar 9 Apr.
1841 overl. Hij werkte onder d. leiding v. d.
landschapschilder J. B. De Roij en ontwikkelde
zijn talent door 't bestudeeren der natuur in
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d. schilderachtige streken v. zijn vaderland
en in Zwitserland, Duitschland en Rang. Zijn
schilderijen zijn bevallige voorstellingen v.
trotsche tooneelen of heerlijke boomgroepen,
die in een gelukkige manier uitgevoerd, v. een
goed koloriet en smaakvol met gebouwen,
dieren en figuren gestoffeerd zijn. Van Assche
wordt onder d. beste landschapschilders v.
zijn tijd gerekend, vooral in voorstellingen v.
boomrijke landschappen met watervallen. Zijn
stukken berusten in d. voorn. kabinetten in
Frankrijk, Engeland, Belgie en d. Nederlanden,
o. a. in 't Rijksmuseum te Amsterdam: een
Rijngezicht en een landschap met een waterval
bij Rochefort in d. Ardennen. Zijn beroemdste
leerlingen waren A. Paijen en E. Delvaux.
Asschenberg (HERM.), te Amsterdam geb.
in 1726 en overl. in 1792, schreef vloeiende,
maar zich niet hoog verheffende verzen en
blijspelen, die na zijn dood in een lijvige
kwartijn verzameld zijn uitgegeven.
Asselijn (JAN) werd in 1610 te Antwerpen
geb. Hij was volgens sommigen eerst een leerling v. Jesalas v. d. Velde, volgens anderen v.
Jan Miel, en toog daarna naar Rome, waar
hij met Pieter De Laar omging, wiens manier
v. schilderen hij nabootste en daarin voortreffelijke en zeer gezochte werken leverde.
Gelukkig echter duurde d. nabootsing v. Bamboccio niet lang en kwam hij door 't zien der
werken v. Nicolas Poussin en Claude Lorrain,
die zich destijds te Rome ophielden, tot betere
richting. Hij nam een breedere manier v.
landschapschilderen aan en verkreeg een
edeler stijl. Asselijn verrijkte zijn landschappen met overblijfsels v. trotsche gebouwen,
verweerde muren v. oude paleizen, vervallen
kloosters en antieke fragmenten, ook met
zeer goed geteekende dieren en figuren, meest
tooneelen uit 't Italiaansche volksleven, die
hij natuurgetrouw en smaakvol aanbracht.
Zijn koloriet is helder en doorschijnend, zijn
manier vrij en geestig, zoodat hij onder d.
beste landschapschilders v. zijn tijd behoort.
Hij schilderde ook gevechten, die met vuur
voorgesteld zijn, en gaf goede proeven v.
historie-schilderingen. Zijn werken zijn gezocht en worden duur betaald. Op 's Rijks
museum te Amsterdam vindt men v. hem
„een zinnebeeldig stuk op d. waakzaamheid v.
d. raadpensionaris Johan de Witt." Ook zijn er
v. zijn werken in d. museums te Parijs, Berlijn, Dresden en Miinchen. In d. kunstboeken
der verzamelaars worden schoone, meest naar
d. natuur bewerkte teekeningen v. hem bewaard. Een zijner schilderijen, „een herdersgezin in een met antieke fragmenten en standbeelden versierde grot", werd omstr. 1725 door
P. A. Wakkerdak in zwarte kunst gegraveerd.
Ook L. A. Claessens en W. v. Kobell graveerden
naar hem. Asselijn droeg wegens zijn verdraaide
hand en vingers d. bijnaam v. Krabbetje. Hij
stierf to Amsterdam in 1660. Zijn monogram
is : A. A. Sommige graveurs hebben zijn naam
verbasterd tot Jean a Selin en J. Selhein.
Asselijn (mom.), een Amsterdamsch dichter uit d. tweede heift der 17e eeuw, sehreef
een treurspel „Mos Aniello" en verscheidene
blijspelen, die eigenlijk kluchtspelen en plat
v. taal en inhoud waren, bijv. ,de Stiefvaer"
(1690); „Melchior baron de Ossekop" (1691);
,d. Kwakzalver" (1692); „d. Spilpenning of
verkwistende vrouw" (1693) en „Gunman de
Alfarache of d‘-doorslepen bedelaar" (1693).
Asselineau (CHARLES), geb. te Parijs in
1821, legde zich toe op d. bibliographie, bezocht daartoe d. voorn. boekerkjen v. Europa,
en werd bibliothecaris v. d. Bibliotheque-
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Mazarin to Parijs. Hij overl. 25 Juli 1874. Van
zijne talake werken zijn 't belangrijkst : „Les
albums et les autographes" (1855) ; „Histoire
du sonnet, pour servir a l'histoire de la poOsie
francaise" (1855); ,Notes l'histoire littOraire
et artistique" (1856); „Les sept pechOs capitaux
de la litterature" (1872) en ,Vie de Claire Clemence de Maille-Breze" (1872).
Assemanni (simoN), in 1749 te Tripoli de
Soria geb., was een geleerd Maroniet, en werd
in Rome, waar zijn familie 't burgerrecht bezat, opgevoed. In 1785 werd hij naar Padua
beroepen, waar hij eerst als hoogleeraar in d.
Oostersche talen bij 't Seminarium, en later
a. d. Universiteit tot zijn dood, in Apr. 1822,
werkzaam was. Zijne geschriften betreffen alle
d. Oostersche letterkunde. Hij beschreef d.
Kufisch-Arabische oudheden v. 't huffs v. Nani
te Venetie, „Muse° Cufico Nanino", Venezia,
(1768) 2 dln.), en leverde een verklaring der Arabische gedenkstukken in Sicilie, benevens een
beschrijving v. een hemelglobe, met Arabisch
schrift, die in 't museum v. d. kardinaal Borgia is. Assemanni was lid v. 't Instituut v.
wetenschappen in Italie, alsmede v. vele andere
geleerde genootschappen.
Assen, d. hoofdst. der prov. Drente, ligt
27 KM. Z.-Z.-W. v. Groningen en 50 KM. N.-0.
v. Meppel, a. 't Noordernet v. d. Staatsspoorweg,
a. d. Noord-Willemsvaart, die naar Groningen
gaat, en a. d. Smildevaart, waardoor d. stad
gemeenschap heeft met Meppel en met d.
Zuiderzee. d. Stad heeft een bevallig aanzien,
fraaie huizen, eenige fabrieken en 9000 inw.
Aan d. stad grenst een dennenbosch v. ruim
100 H.A., 't Stadsbosch geheeten. Assen is
zijn ontstaan verschuldigd a. een abdij v.
Cistercienser-nonnen, die daar in 't midden
der 13e eeuw gesticht werd; koning Lodewijk
Napoleon verhief d. plaats in 1809 tot een
stad. Assen is d. geboorteplaats v. Johannes
Alberti en vermoedelijk ook v. d. schilder
Jan Walter v. Assen.
Assen (CORN. JAC. v.), geb. te Harlingen,
25 Aug. 1788, studeerde te Franeker in d.
rechtsgeleerdheid en werd in 1821 hoogleeraar
in die wetenschap a. d. Leidsche hoogeschool
tot 1859, in welk jaar hij stierf. Zijn hoofdwerken zijn : „d. Beste leerwijs op d. Latijnsche scholen" (1818, bekr. prijsschrift); „Perikles v. Athene" (1819) ; „Over d. begrippen v.
kieschheid bij d. Ouden" (1820); ,Rom. rechtspleging en Rom. zeden" (1835); „Over leven, geluk
en dood naar d. begrippen der Ouden" (1850.)
Assendelft, niet ver v. Beverwijk in
N.-Holland, met 3000 inw., was in d. middeleeuwen een groot dorp en een vrije heerlijkheid, maar heeft veel geleden in d. Hoeksche
en Kabeljauwsche twisters , waardoor ook 't
slot is verwoest. d. Mannelijke linie der heeren V. ASSENDELFT verdwijnt na 't midden der
16e eeuw; d. vrouwelijke linie leeft voort in
d. familie DEUTZ V. ASSENDELFT.
Asser (Moz. SAL.), geb. te Amsterdam in
Aug. 1754, was procureur te Amsterdam, werd
daar lid v. 't comite v. justitie, en door kon.
Lodewijk Napoleon benoemd tot lid eener commissie, die een Wetboek v. Koophandel zou
ontwerpen,
Asser (cAREL), zoon v. d. voorgen., geb. to
Amsterdam, 15 Jan. 1780, studeerde a. 't Athenaeum aldaar, promoveerde to Leiden in d.
rechten, en vestigde zich als advocaat te Amsterdam. Onder 't Fransche bestuur bekleedde
hij reeds gewichtige staatsbetrekkingen en
onder kon. Willem I klom hij tot secretaris
bij 't departement v. Justitie (in 1831). Sedert
1828 was hij president v. d. hoofdcommissie
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voor d. zaken der Israelieten. Hij overl. 3 Aug.
1836. Van zijn rechtsgel. schriften dienen vermeld to worden: „d. Verantwoordelijkheid der
ministers, volgens 't Nederl. strafrecht" (1828)
, en Vergelijkend overzicht tuss. 't Fransche
en Nederl. Burgerlijke Wetboek."
Asser (TOB. MICH. CAR.), geb. te Amsterdam,
28 Apr. 1838, zoon v. prof. C. D. ASSER, die 11
Mrt 1890 overl. en sedert 1877 raadsheer in d.
Hoogen Raad was, studeerde a. 't Athenaeum
aldaar, en verwierf reeds op 19-jar. leeftijd d.
gouden medaille der Leidsche hoogesch. voor
een prijsschrift „Over 't staathuishoudk. begrip
v. waarde," en op 24-jar. leeftijd werd hij benoemd tot hoogleeraar in 't hedendaagsch recht
te Amsterdam. Met ROLLIN JACQUEMIJNS in Belgi8 en JOHN WESTLAKE te London stichtte hij
in 1869 d. „Revue de droit international et de
legislation comparee." en in 1873 't „Institut
de droit international." In 1875 werd hij benoemd tot adviseur bij 't depart. v. Buitenl.
zaken. Zijn voorn. schriften zijn: „Schets v.
't Nederl. handelsrecht" (2e dr. 1877) en „Schets
v. 't internationaal privaatrecht" (1879).
Assertorisch beteekent verzekerend, en
wordt gebruikt in d. wijsbegeerte, om aan te
duiden, dat een stelling een stellige waarheid
behelst; dat zij dus mag aangenomen worden,
't zij daarvoor d. gronden worden opgegeven
of niet. Van een assertorische stelling wordt
onderscheiden een problematische, d. i. een
waarschijnlijke, en een apodictische, d. i. een
noodzakelijke. Assertorisch, problematisch en
apodictisch zijn d. woorden, die d. drieerlei
vormen der stellingen aanduiden, a. welke
Kant d. naam v. Modaliteit geeft.
Assessor bet. bijzitter en is in rechterl. en
kerkel, collegi8n een titel v. daarin zittinghebbende personen. In Pruisen is 't d. titel
v. hen, die een staats-examen met goed gevolg hebben ondergaan, maar nog geen functie
bekleeden.
Assezat (JULES), geb. te Parijs 21 Jan. 1832
en daar overl. 26 Juni 1876, was medewerker
a. 't „Journal des Debats." Hij bezorgde een
uitg. v. JOHNSTONS „Lucina sine concubitu,"
V. LAMETTRIE'S „Homme machine" en v. DIDEROTS werken (1875-1877, 20 dln).
Assianti, Zie Ashanti.
Assiento-tractaat. Assiento is een oud
Spaansch woord, dat eigenlijk een verpachting
beteekent, doch men verstond daaronder later
d. bewilliging der Spaansche regeering a. een
vreemde natie, om gedurende een bepaald
aantal jaren, met uitsluiting v. anderen, tegen
betaling v. zekere som a. Spanje, negerslaven
uit Afrika naar d. Spaansche koloni8n in
Amerika te mogen voeren en verkoopen. Filips
IV en Karel II sloten reeds met d. Engelschen
en Hollanders zulk een assiento ; doch d. eerste
hadden slechts tot 1701 't genot er van; zij
verloren 't, toen Filips V v. Anjou d. Spaanschen troon beklom, omdat deze a. d. Fransche
Guinea-compagnie, die nu ook d. naam v.
Assiento-compagnie aannam, d. genoemden
handel voor d. tijd v. 10 jaar toestond, binnen
welken haar vergund word, 48 000 negers v.
beiderlei geslacht naar d. Spaansche bezittingen in Amerika to vervoeren. In 1713 werd
wel, in plaats v. dit tractaat, andermaal met
Engeland van wege Spanje te Utrecht 't bekende Assiento-verdrag voor d. tijd v. 30 jaar
gesloten, maar Groot-Brittanni8 stond naderhand d. negerhandel a. d. Zuidzee-compagnie
af, onder voorwaarde, dat d. Engelschen, ieder
jaar gedurende dit tractaat, een zoogen. permissie- of Assiento-schip, v. een bepaalde
grootte, met allerlei waren naar d. Spaansche
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koloniOn mochten zenden. Wijl hieruit echter
velerlei misbruik en sluikhandel voortvloeide,
ontstond onder Filips V in 1739 tuss. Engeland
en Spanje een oorlog, waarna wel, bij d. vrede
te Aken in 1748, a. d. Engelsche compagnie
nog vier jaar werd toegestaan, doch waarvoor
bij d. overeenkomst to Madrid, twee jaar later gesloten, gelijk ook nog voor d. vier achterstallige Assiento-jaren, 100 000 p. st. bedongen werd. Hiermede nam 't verdrag voor goed
een einde.
Assignaat heette 't nationale papieren
geld, dat na d. Fransche staats-omwenteling
v. 1789 uitgegeven werd, toen d. Constitueerende vergadering, die met toestemming v. d.
Koning 400 millioen livres v. dit papierengeld
liet maken, tot een onderpand v. doze som
d. verkoop v. d. ingetrokken geestelijke goederen assigneerde, d. i. aanwees. In 't vervolg
v. tijd werd d. naam v. assignaten a. al 't
papierengeld gegeven, dat door Frankrijk in
omloop gebracht werd. d. Koninklijke toestemming en bekendmaking v. d. eerste 400 millioen is v. 19 Apr. 1790; en reeds op 27 Aug.
daaraanvolgende drong Mirabeau (want deze
400 millioen waren reeds uitgegeven) op 't
vervaardigen v. 2000 millioen livres in assignaten aan. Hierover ontstond in d. Nationale
conventie een hevige twist, waarbij zich Vergasse en Dupont inzonderheid tegen 't gevoelen v. Mirabeau verklaarden; zij beweerden,
dat dit assignaten-plan een uitvinding v. Clavieres was, uit wiens geschrift d. redevoering
v. Mirabeau was getrokken, en alleen diende,
om zich zelven en zijn aanhang to verrijken;
dat door dit plan d. vermogende woekeraars
in 't bezit der nationale goederen zouden gesteld worden, en deze goederen op verre na
niet zouden toereiken om d. assignaten, inzonderheid als zij vermeerderd warden, to dekken. Mirabeau, die inzonderheid door Pethion
ondersteund werd, bracht hiertegen in, dat
zijn plan d. bezitters der assignaten tot belanghebbende verdedigers der nieuwe constitutie zou maken, die d. uitwisseling v. dit
papier tegen d. nationale goederen gewaarborgd had, en er werd op nieuw tot 't uitgeven v. 800 millioen livres in assignaten besloten. Snel zijn ze tot een verbazende som
vermeerderd, totdat op 22 Dec. 1795 besloten
werd, dat er niet meer dan 40 milliards (d. i.
40 000 millioen livres) die toen werkelijk uitgegeven waren, in omloop zijn zouden. Ondertusschen was met 't vertrouwen d. koers
a. 't dalen geraakt, en deze zonk eerlang tot
op 18 pct. Handel en fabriekwezen ondervonden d. droevige gevolgen v. dezen maatregel ;
ieder zocht zijn assignaten, waarbij nog een
groot aantal valsche uit Engeland waren ingevoerd, zoo spoedig mogelijk to loozen; in 't
begin v. 1796 stonden 7200 francs a. assignaten gelijk met een Louis d'or. Daze toestand
kon niet blijven, en daarom besloot d. Raad
der Vijfhonderd op 19 Feb. 1796 alle stempels
to verbreken, waarop d. assignaten langzamerhand tegen '/30 der nominale waarde in mandaten (zie dat art.) werden verwisseld.
Assignatie (Een) is een handelspapier,
waarin d. onderteekenaar verklaart, dat een
in dat stuk genoemd persoon zekere geldsom
zal betalen a. een ander in dat stuk genoemden persoon, — alzoo een papier ter incasseering, niet om in omloop gebracht to worden,
en niet onderworpen a. d. rechtsbepalingen
op d. wissel.
Assimilatie, afgeleid v. 't Lat. assimilare,
beteekent letterlijk gelijkmaking. In d. natuurk.
v. d. mensch verstaat men er door d. eigen-
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schap der weefsels, waardoor zij uit 't bloed
opnemen, wat met hunne scheik. samenstelling overeenkomt en tot hunne toeneming, herstelling of vernieuwing geschikt is. d. Assimilate maakt dus een gedeelte der voeding uit, en
men zou die kunnen noemen d. vervorming der
voedingstoffen tot bestanddeelen v. zichzelf.
Eerst worden d. spijzen met 't speeksel doortrokken en in d. maag tot d. zoogen. chymus
(spijsbrij) gemaakt, waaruit 't voedende gedeelte of d. chyl door daartoe bestemde vaten
opgenomen en eindelijk door d. borstbuis in d.
aderen geleid wordt. d. Weefsels nemen d.
vloeibare stollen, die met hen in scheik. samenstelling overeenkomen en tot hen gevoerd
worden, op, of veranderen ze zoo, dat zij a.
hen gelijk worden; zoo ontvangt d. zenuw
zenuw-zelfstandigheid, d. spier spier-zelfstandigheid, — echter niet door aanhechting of bijvoeging, maar door tusscheninvoeging (interceptie). Zelfs assimileeren georganiseerde ziekte-voortbrengselen, zooals zweren en wratten.
Assing (LUDMILLA), geb. 22 Feb. 1827 te
Hamburg, was d. dochter v. d. geneesheer
ASSING en ROSA MARIA VARNHAGEN VON ENSE,
wier huis een vereenigingspunt was v. talentvolle mannen en vrouwen. Na d. dood harer
ouders kwam zij bij haren oom VARNHAGEN
VON ENSE te Berlijn, dien zij tot zijn dood
liefderijk verpleegde. Door haar oom was zij
in kennis gebracht met ALEXANDER VON HUMBOLDT, en na beider dood gaf zij d. briefwissoling der beide geleerden uit en 't dagboek
v. haar oom. Wegens in deze werken voorkomende „majesteitsschennis" werd zij gerechtelijk vervolgd; zij week naar Florence, en
werd bij verstek tot twee jaar gevangenisstraf
veroordeeld. Eerst na d. amnestie v. 1866 kon
zij in Pruisen terugkeeren. Zij huwde te Florence in 1874 met zekeren GRIMELLI, die zich
in 1878 een kogel door 't hoofd joeg; LUDMILLA
werd krankzinnig en overl. 25 Mrt 1880. Van
hare talrijke werken behooren vermeld te
worden: „La posizione sociale della donna"
(1866); „Blotter aus der Preusz. Geschichte"
(1869, 5 din); „Tagebiicher von F. von Gentz"
(1874, 4 din) en „Briefwechsel zwischen Varnhagen and Rahel" (1875, 6 din).
Assini is een gewest a. d. Goudkust in
Opper-Guinea, door een lagune, Abi of Ahe
genoemd, in een laag kustland en een vruchtbaar heuvelachtig binnenland gescheiden. Er
is een overvloed v. tropische voortbrengselen,
maar d. toegang tot d. baai v. Assini, waardoor zich 't water der Bia, die in d. lagune
uitmondt, in zee stort, is zeer gevaarlijk. d.
Negerbevolking staat onder Fransche beschermheerschappij. d. Hoofdplaats en residentie v. d. Negerkoning heet Kinjabo.
Assiniboia is een district in d. N.-W. territorien v. Canada, ten N. v. d. territorien
Montana en Dakota in d. Vereen. Staten. d.
Rivier Saskatchewan besproeit het, en d.
Canada-Pacific-spoorweg doorsnijdt 't v. 0.
n. W. Er zijn 22 000 bew. en twee forten:
Pelly en Elice.
Assises zijn plechtige zittingen der rechtsmacht, zoo als die in d. middeleeuwen op vast
bepaalde tijden gehouden werden. Voor zulke
zittingen liet Godfried v. Bouillon in 1099 na
d. inneming v. Jeruzalem regelen vaststellen,
die onder d. titel: „Les livres des Assises et
des Usages du Reaume de Jerusalem," door
La Thaumassiere te Bourges in 1690 uitgegeven zijn. Tegenwoordig noemt men assises d.
zittingen der Jury in Engeland en der Jures
in Frankrijk.
Assisi (Assisium) is een kleine stad met
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4000 inw. in Italie, merkwaardig door d. geboorte v. s. Franciscus v. Assisi, en door 't
Convento sacro, d. i. 't voornaamste klooster
der Franciscanen, waar hij begraven ligt, en
waarheen jaarlijks duizenden pelgrims trekken. d. Kerk v. 't klooster is met heerlijke
schilderijen, waaronder v. d. oude school v.
Cimabue en Giotto versierd.
Assmeijer (IGNAz), geb. te Salzburg 11 Feb.
1790, kapelmeester en organist te Weenen, is d.
componist v. een indrukwekkend „Te Deum"
en „Veni, sancte Spiritus".
Associatie, afgeleid v. een Lat. woord,
dat vereenigen, verbinden beduidt, is een vereeniging v. personen, een gezelschap of maatschappij tot 't bereiken v. een gemeenschappelijk doel. 't Bewustzijn v. eigen klein vermogen, en 't besef v. d. macht door een innig
verbond v. velen, heeft v. d. oudste tijden of
d. neiging tot associatie doen ontstaan. Zelfs
ruwe barbaren vinden hunne kracht in 't gemeenschappelijk optrekken, aanvallen en verdedigen. Groote hinderpalen, door d. natuur
in d. weg gelegd, die 't individu niet te boven
kan kornen, groote ondernemingen en bouwwerken, die alleen door 't gemeenschappelijk
inspannen v. velen kunnen tot stand komen„
verdediging tegen overmacht, verwerving v.
bezit, waren v. ouds d. drijfveeren, om zich
tot gezelschappen, maatschappijen en bondgenootschappen te verbinden. Wel moest men
daarvoor een gedeelte zijner vrijheid, eigen
inzicht en vaak eigene belangen opofferen, en
zich a. 't gevaar biootstellen, een werktuig
te worden v. een heerschzuchtige, of d. vrucht
v. zijn inspanning te moeten deelen met hen,
die niet zoo ijverig of bekwaam waren, maar
d. voordeelen der gemeenschap waren zoo
overwegend, dat ook bij ontwikkeling der beschaving, d. neiging tot associatie toenam,
en ze geworden is d. schering en inslag der
tegenw. maatschappij. Behalve dat d. staatsinrichting en 't gemeentewezen op associatie
berust, associeeren zich d. leden v. d. staat
of gemeente tot 't ondernemen v. groote werken, tot 't drijven v. handel, tot ontginningen
en ontdekkingen, tot exploiteeren v. een uitvinding, tot 't verzorgen v. behoeftigen onder
allerlei vorm, tot philantropische bedoelingen
v. stoffelijken en zedelijken aard, tot leniging
v. nationale of internationale rampen, tot 't
sluiten v. groote leeningen, tot verzekering
tegen schade, gevaar of, ingeval v. overlijden,
d. verzorging v. nablijvenden, en een menigta
dergelijke associaties meer. d. Burgerlijke wetgeving heeft in bijna alle beschaafde staten,
op 't voetspoor v. 't Rom. recht, d. gelegenheid tot associatie zoo gemakkelijk mogelijk
gemaakt, en d. deelnemers a. een associate ,
hunedarovkgchtenrzd.
Gelijk zooveel goede dingen ontaardt ook d.
associatie door overdrijving in een gevaar en
een kwaad. Waar arbeiders zich vereenigen
om door gemeenschappelijk optreden hunne
rechten to handhaven tegenover d. werkgever
en 't kapitaal, is hun handelen billijk en nuttig; tot 't afkondigen v. strikes, graves, werkstakingen hebben zij ontegenzeggelijk recht,
maar zij hebben geen recht 't werken te beletten v. hen, die werken willen; integendeel
hebben, wie niet meedoen a. een strike, recht
op krachtige, afdoende bescherming door d.
staat. 't Communisme, dat d. associatie uitstrekken wil tot 't gemeenschappelijk bezit, is
zeker d. onzinnigste en gevaarlijkste overdrijving, maar ook 't reine socialisme, dat tot op
zekere hoogte slechts d. gemeenschappelijke
vertering, zooals kazerne-achtig wonen en voe-
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den, wil, is gevaarlijk, omdat 't een utopie is,
wier beproeving in d. praktijk altijd tot teleurstelling, schade, ja ondergang v. velen leidt.
Associatio idearum is een uitdrukking,
waaronder een der merkwaardigste verschijnselen v. 't zieleleven wordt aangeduid. Dit verschijnsel bestaat, blijkens d. ervaring, daarin
dat voorstellingen, die volgens zekere wetten
met elkander zijn verbonden, elkander ook
onwillekeurig opwekken en tot bewustheid
komen. Zoo bijv. wekt d. voorstelling v. een
plaats, waar men geweest is, die v. d. eene
of andere ontmoeting, welke men daar gehad
heeft; en deze opwekking heeft niet alleen
geheel onwillekeurig plaats, maar 't is ons
zelfs niet mogelijk dit tegen te gaan.
In d. wijsbegeerte der oudheid vindt men
reeds sporen v. 't groot belang voor d. beoefening der zielkunde en hare toepassing, dat
men in deze associatio idearum gesteld heeft.
d. Latere wijsgeeren hebben deze werking opzettelijk nagegaan. Onder dezen zijn voornamelijk te noemen : Locke, Hume, Hartley, Dugald,
Stewart, Reid, Thomas Brown, De Cardaillac,
Dimiron en Herbart.
Assoean is d. Zuidelijkste stad v. Egypte,
met 4000 inw., a. d. rechteroever bij d. laatsten
waterval v. d. Nijl. her zijn d. bouwvallen
v. 't oude Syene, waarnaar 't roode en groene
graniet (syeniet) heet, dat tot bouwstof voor
d. reuzenwerken der oude Egyptenaren gediend heeft. Er zijn rotstempels op 't eiland
Elephantine, obelisken en tot beelden gehouwen rotsen, geeffende rotswanden met hieroglyphen, eindelooze katakomben en overblijfselen v. d. Nijlmeter, die reeds door Strabo
beschreven is. Twee duizend j. v. Chr. was
't d. Egyptenaren reeds bekend, dat op d.
langsten dag des jaars d. rotsen bier des middags geen schaduw werpen, een bewijs, dat
men hier dicht bij d. Noorderkeerkring
Assonant (JEAN BAPT. ALFRED), geb. te
Aubusson, tot onderwijzer opgeleid, en na
een lang verblijf in Amerika te Parijs gekomen, verwekte groot opzien door zijne oorspronkelijke, levendig voorgestelde en boeiend
gestileerde romans, die veelal d. Amerikaansche toestanden schetsen en door bevoegde
beoordeelaars onder d. beste Fransche romans
gerangschikt worden. o. a. „Deux amis de
1792"; „Brancas"; „Les aventures de Karl
Brunner, docteur en theologie"; „Gabrielle
de Chenevert", „Une vine de garnizon"; „Un
millionaire"• „Le seigneur de lanterne"; „Le
docteur Judassohn"
'
en vele artikelen in d.
,,Revue des deux mondes" en andere tijdschriften.
Assonanten zijn gelijkklinkende uitdrukkingen, die zoowel in proza als poke gebruikt worden tot stijlversiering en tot boeiing
v. d. aandacht. Als d. prozaist spreekt v.
,,houw en trouw zweren" of v. 't Fiandelen
rechte
en slechte (d. eenvoudige) handelen der
voorvaderen", en als d. dichter ,'t ruischen en
suizen en bruisen in 't woud" bezingt, gebruiken beiden assonanten.
Assuncion of Assumption is d. hoofdstad v. d. Z.-Amerikaanschen staat Paraguay
en ligt a. d. linkeroever v. d. Rio-Paraguay.
Deze stad telt 12 000 inw. en drijft binnenlandschen handel in leder, tabak, suiker en
Paraguay-thee. Koren, wijn, katoen en ijzerwaren worden v. Buenos-Ayres ingevoerd. d.
Opvoeding en 't onderwijs zijn daar zeer veronachtzaamd ; d. kooplieden kunnen lezen noch
schrijven. en d. zedeloosheid is er greet.
Assurantie is verzekering tegen schade.
d. Eigenaar of verzender v. goederen geeft
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d. waarde er van a. een assuradeur op, en betaalt a. hem zekere som ten honderd; gaan
nu d. goederen verloren, of worden zij beschadigd, dan moet d. assuradeur die a. d.
eigenaar vorgoeden. Op gelijke wijze kan men
koopmansgoederen in pakhuizen, gebouwen,
huisraad e. d. g. tegen brand verzekeren, in
welk geval men jaarlijks a. d. assurantie-compagnie zekere som ten honderd v. d. opgegeven waarde betaalt, welke, evenals in 't vorig geval, premie v. assurantie genoemd wordt.
Men kan ook op zijn eigen leven en dat v.
anderen verzekeren. Merkwaardig is 't genootschap v. Engelsche assuradeurs, dat in 't Lloyds
koffiehuis te Londen zitting houdt, dat zich
alleen tot d. uitwendige inrichting en 't bekomen v. narichten bepaalt; terwijl ieder assuradeur voor zich zelven verzekert. leder
hunner betaalt jaarlijks een bijdrage, waarvoor
een verbazende correspondentie op alle havens
v. Europa onderhouden wordt. Zie verder 't
art. Verzekering.
Assyrie of Assur (volgens d. inschriften
Atura, Hebr. Aschur), 't tegenw. Koerdistae,
was een in d. oudheid beroemd Aziatisch rijk,
welks grenzen niet altijd dezelfde waren, doch
dat a. Armenie in 't N. en d. Tigris in 't W.
paalde, en dat d. steden Niniveh, Ktesiphon en
Arbela bevatte. Men schrijft, dat Nimrod 't gesticht en d. hoofdstad Niniveh gebouwd heeft.
Deze Nimrod zou dezelfde zijn als Ninus, d.
gemaal v. Semiramis (zie dat art.), doch d.
Assyrische monumenten duiden andere dynastieen aan. Volgens d. obelisk v. Nimrod, regeerden er koningen, met name Altibar, Beltakat, Hemink, Assarak, Assar-Adanpal, v. wie
men bij geen schrijvers melding gemaakt vindt.
Van 773 t. 714 v. Chr. leeren wij uit d. Hebreeuwsche boeken d. namen v. Phoel en
Tiglat-Pilezer kennen, die tegen Israel streden, en v. Salmanassar en Sanherib. Tegen
Sardanapalus, die ruim acht eeuwen v. Chr.
regeerde, verhief zich Arbaces, stadhouder
Medie, tot koning v. 't Assyrische rijk, in welken opstand Sardanapalus met zijn paleis verbrandde. In 't vervolg werd dit rijk weder in
drie rijken verdeeld : 't nieuw-Assyrische, 't
Medische en 't nieuw-Babylonische rijk. 't
Laatste werd wel door Assar-Addon weder
bij 't Assyrische rijk ingelijfd; maar Nabopolassar maakte het ruim zes eeuwen v.
Chr. op nieuw onafhankelijk en vergrootte
het, waarna Nebucadnezar, die 't rijk Juda
vernietigde, d. Tyriers en Egyptenaren overwon, en alzoo een groot Chaldeeuwsch rijk
schiep. Omtrent 't midden der 6e eeuw v.
Chr. viel dit rijk in handen v. Cyrus. 't Staatsbestuur was een vergedreven despotismus;
d. beheerscher was ontoegankelijk en onzichtbaar voor 't yolk; d. provincien waren overgelaten a. d. willekeur der landvoogden. Volk
en taal waren v. Semitieschen oorsprong,
schoon met Medo-Perzische bestanddeelen vermengd. d. Godsdienst kwam overeen met dien
v. Babylon en bestond voorn. in d. vereering
v. Baal, Bel of Belus.
Assyrische oudheden. Men vermoedde,
naar 'tgeen door volksoverleveringen werd aangewezen, dat in d. heuvelen a. d. Oostelijken
oever v. d. Tigris, v. Keschaf tot a. Korsabad, d. overblijfselen der Assyrische hoofdstad zouden gevonden worden. Botta, d. Fransche consul te Mossoel, had eerst zonder
gevolg d. heuvelen v. Kojundsjik laten onderzoeken, doch was gelukkiger in d. ontgravingen bij Korsabad. Wat hij daar vend, werd
door hem in een prachtwerk v. vijf folio-deelen
a. 't publiek bekend gemaakt. d. Engelschman
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Layard werd daardoor opgewekt zijn voorbeeld te volgen en onderzocht sedert 1843, op
kosten v. sir Stratford Canning en v. 't Britsche Museum, d. heuvelen, bij Nimroed, waar
hij vier gebouwen, waarvan een met 28 zalen,
ontdekte, en die v. Kojundsjik, waar zijn
uitgravingen betere uitkomsten opleverden
dan die v. Botta. Hij vond daar d. overblijfselen v. een paleis. Zijn reis en ontdekkingen zijn door hem beschreven in „Niniveh
and its remains" (Lond. 1849, 2 din met atlas
v. 100 platen). Rouet, Botta's opvolger in 't
consulaat v. Mossoel, zette diens opsporingen
te Matayah voort. OPPERT en LOFTUS breidden
die op groote schaal uit, en HINCKS en RAWLINSON ontcijferden 't eerst d. opschriften in
't zoo merkwaardige Spijkerschrift, dat uit
wigvormige figuren bestaat, waardoor een
nieuw licht in d. duistere oudheid werd ontstoken. OPPERT schreef eerst zijn „Expedition
en Mesopotamie" (1859, 2 din.) en vervolgens
„ElOments de la grammaire assyrienne" (2e dr.
1868) en nu volgde een reeks v. werken over
d. rumen, d. kunst, d. inschriften en d. een
gansch andere gedaante erlangende geschiedenis dezer landstreek. Tot d. gewichtigste
geschriften over deze onderwerpen behooren:
SCHRADER „Assyrisch-Babylonischen Keil-inschriften" (1872); DELITZICH „Assyrische Lesestucke" (2e dr. 1878); MENANT „Annales des
rois d'Assyrie" (1874); LENORMANT „Etudes
curioiform.es” (3 din, 1879) en MAX DUNCKER
„Geschichte des Alterthums" (5e dr. 1878.)
Door al deze onderzoekingen zijn d. eerste
zekere grondstoffen voor d. kennis der Assyrische kunst a. 't licht gebracht. d. Overblijfselen wijzen op twee tijdperken: 't oude en.
't nieuwe Assyrische rijk. Tot 't eerste, gekenmerkt door grootschen bouwtrant, behooren d. rulnen v. 't N.-W. paleis v. Nimroed;
tot 't andere, die door zuiverheid en juistheid
in d. bewerking uitmunten, rekent men die
v. Korsabad, v. Kojundsjik en v. 't Z.-W.
paleis v. Nimroed. Assyrische gebouwen hebben niet 't reusachtige der Egyptische. Zuilen
en gewelven ontbreken geheel; alleen treft
men zuilen a. in d. reliefvoorstellingen v. een
klein paviljoen met Jonische kapiteelen. Ook
zijn d. zalen naarmate v. d. lengte zeer smal:
op een lengte v. 40 a 50 M. slechts 10 k 12
M. breedte. Van vensters is geen spoor in d.
muren te zien, men moet alzoo aannemen,
dat 't licht v. boven inviel. d. Lage bodem
maakte 't bouwen op terrassen noodzakelijk,
en 't gemis v. steengroeven bij overvloed v.
leemgronden bracht dit yolk al vroeg tot 't
vervaardigen v. gebakken steen ; 't paleis v.
Korsabad stond op een v. tegels gemetseld
terras v. 13 M. hoogte. 't Machtig bouwkunstig effect, dat aldus wegviel, trachtten d.
Assyrische kunstenaars door versieringen te
vergoeden, en men kan aannemen, dat d.
beeldhouwkunst daar, even als in Indio, geheel ondergeschikt was a. d. bouwkunst en in
haren dienst stond. In 't algemeen valt hier
op te merken, dat 't gebruik v. gebakken
in plaats v. gehouwen steen bij d. Assyrische
en Babylonische bouwwerken oorzaak is,
dat daarvan veel minder tot ons gekomen is
dan v. Egypte en Indio. d. Muren der 28 zalen v. 't N.-W. paleis v. Nimroed waren met
albastplaten vol halfverheven beeldwerk en
opschriften bedekt, die bijzonder gaaf teruggevonden zijn. d. Ingangen dier zalen werden
door kolossale gevleugelde stieren met menschen-aangezichten, of door gedrochtelijke
leeuwen v. fantastische samensteiling bewaakt. Deze beelden hebben 5 M. hoogte. In
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d. rumen v. Korsabad treft men alleen d.
eerste, in die bij Nimroed beide aan. d. Overige voorstellingen a. d. muren hebben betrekking op d. godsdienst en d. geschiedenis, voornamelijk 't Leven en d. regeering der
koningen. Een der merkwaardigste overblijfselen binnen d. gebouwen is een kleine obelisk v. zwart marmer, in 't N.-W. paleis v.
Nimroed.
Ast (GEORG- ANT. FRIEDR.), geb. te Gotha in
1778, overl. te Miinchen 31 Dec. 1841, was
hoogl. in d. oude talen, eerst te Landshat en
sedert 1828 te Miinchen. Behave een overzetting der tragedies v. Sophocles heeft hij
vele critische en wijsgeerige werken geschreven, o. a. „GrundliniOn der Philosophie" (2e
dr. 1809); „Grundrisz der Geschichte der Philosophie" (2e dr. 1825); „Entwurf der Universalgeschichte" (1810) ; een uitg. v. Plato's werken.
met Lat. vertaling (11 din, 1819-1832) en een
„Lexicon Platonicum" (3 din, 1835-1837).
Astarte of Astaroth was een Phoenische godin, d. gemalin v. BAaL. Er werd mede
bedoeld d. planeet VENUS. Zie over een ternpel V. ASTARTE 't art. HIERAPOLIS.
Astatische naald (v. 't Grieksch a priv.
en 70-vipt). Deze naam werd door Ampere gegeven a. een magneetnaald, die hij zoo inrichtte, dat 't aardmagnetisme haar geen bepaalde richting trachtte te doen aannemen„
waardoor zij dus als geheel onzijdig mocht
aangemerkt worden, en galvanische stroomen derhalve ongestoord op d. naald konden
werken.
d. Eerste astatische naald, door Ampere ontworpen, berustte op d. eenvoudige beschouwing dat, zoo een lichaam om een as kan
bewegen, die juist evenwijdig is gesteld a. d.
richting, waarin een of meer krachten op dat
lichaam werken, die krachten dan niets in d.
evenwichtstoestand v. zulk een lichaam zullen veranderen. Een deur bijv. wordt door d.
zwaartekracht in verticale richting aangetrokken; is d. lijn der scharnieren (hier dus
d. draaings-as) insgelijks verticaal, zoo zal d.
zwaartekracht zonder uitwerking, en d. deur
dus in elken stand in rust zijn. Door alzoo
een magneetnaald op een as te bevestigen,
evenwijdig a. d. richting, waarin 't aardmagnetisme haar tracht te plaatsen, zal zij geheel
a. d. werking dier kracht onttrokken worden;
gaat die as bovendien door 't zwaartepunt
der naald, dan zal ook haar gewicht geen
invloed hebben; is d. as uiterst licht beweegbaar op hare steunpunten, zoo zal zulk een
naald geheel vrij zijn en geen wederstand
bieden a. d. werking v. andere krachten, bijv.
a. d. werking v. galvanische stroomen.
Meilffican een magneetnaald ook astatisch
maken, door een anderen magneet zoo in hare
nabijheid te plaatsen, dat d. invloed der aardmagneetkracht hierdoor juist wordt opgeheyen. Zeer nabij geplaatst, zal d. aardmagneetkracht overwonnen worden, en zal d. naald
zich naar d. magneet richten; zeer veraf geplaatst, zal 't omgekeerde gebeuren. Er moet
dus een stand zijn, waarbij die twee krachten
elkander juist veronzijdigen.
Een eenvoudig middel om een astatische
naald te vervaardigen, bestaat in 't bevestigen v. twee voikomen gelijke en even sterke
magneetnaalden op een gemeenschappelijke
as, loodrecht boven elkander, in onderling
evenwijdigen stand en met d- tegengestelde
polen tegenover elkander. d. Polen veronzijdigen elkander dan, en d. aardmagneetkracht
blijft zonder invloed op zulk een toestel. Dit
laatste is echter moeilijk voikomen te verkrij-
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gen, en er zal in d. opgehangen naalden meestal
nog een zwakke neiging blijven bestaan, om
zich in d. magnetischen meridiaan te plaatsen ;
doch zulk een astatische dubbelnaald is dan
zeer geschikt om in d. galvanometer v. Nobili
gebruikt te worden. (Zie dat art.)
Asteling, Zie Nesteling.
Asten (FRIEDR. EMIL V.), gob. te Keulen,
26 Jan. 1842 en overl. 15 Aug. 1878, was een
verdienstelijk sterrekundige, die teBerlijn en
to Poelkowa belangrijke waarnemingen op
d. kometen en asteroiden deed, en in doorwrochte verhandelingen als resultaten v. zijn
onderzoek betoogde : dat d. massa der aarde
vergroot; d. parallaxis der zon toeneemt, en
d. excentriciteit v. d. loopbaan eener komeet
gestadig toeneemt, — al 'twelk wijst op 't bestaan v. een weerstandbiedende middenstof.
Aster (Aster) heet een tot d. nat. fam. der
Synanthereen of Compositae en d. Syngenesia
Polygamia superflua behoorend plantengesl.
dat onder d. sierplanten een voorn. plaats
inneemt, en welks talrijke soorten algemeen
onder d. naam v. Asters bekend zijn. Doze
dragon in haren oorspronkelijken toestand gestraalde bloemhoofdjes, wier straalbloemen in
kleur v. d. schijfbloemen verschillen, hoewel
men er door d. cultuur in geslaagd is, om
Asters met enkel schijf- (Pijp-asters) of enkel
straalbloemen voort to brengen, waarvan
vooral d. eersten zeer gezocht zijn. d. Meest
bekende on schoonste soort v. Asters is Aster
Chinensis L, die ruim een eeuw geleden uit
China ingevoerd werd en zich door groote,
met d. meest versch. kleuren prijkende bloemen onderscheidt. Overigens treft men in
bloemkweekerijen en tuinen nog aan : Aster
Novae Angliae L., uit N.-Amerika afkomstig ;
A. Amellus L., A. tenelles L. (beide met hemelsblauwe straalbloemen) v. d. Kaap de Goode
Hoop, en A. umbellatus L. (met witte straalbloemen), v. Pennsylvania. d. Meeste Astersoorten behooren tot d. laatste bloemen v. d. zomer,
en versieren d. bloemhof met d. dahlia's tot
laat in d. herfst. Men vermenigvuldigt ze door
scheuring of uitzaaiing. In d. Prodromus Florae
Batavae, 1850, werden vier soorten v. Asters
vermeld, nl.: Aster trifolium L., A. puniceus
AIT., A. Novi Belgii L. en A. salignus W.,
waarvan echter d. laatste drie slechts als ontvluchte gewassen moeten beschouwd worden.
Asterabad of Astrabad is d. hoofdstad
eener Perzische prov. v. gelijken naam. d.
Prov. grenst a. d. Kaspische zee ('t oude Hyrcani6) is 270 vk. geogr. mijlen groot en bevat
83 000 bew., meest woeste horden Toerkmenen.
d. Stad ligt a. d. Kaspische zee, a. d. N. voet
v. d. Elbroes, drijft uitgebreiden handel en
telt 5000 a 10 000 inw.
Asteriscus heet 't sterretje *, een critisch
teeken, door d. Grieksche grammatici ingevoerd, waarmede zi,j eon echte plaats teekenden, die ten onrechte voor onecht gehouden
werd, in tegenoverstelling v. d. Obelus, •t
kruis waarmede ondergeschoven plaatsen
gemerkt werden. Reeds d. kerkvaders heb ben
beide teekens gemengd en geheel willekeurig gebruikt, gelijk nog dagelijks geschiedt.
Asterolden is d. naam, door Herschel
gegeven a. d. kleine planeten, die tuss. Mars
en Jupiter gevonden werden. Later is voorgesteld ze planetoiden to noemen, maar d.
naam asteroiden is 't meest algemeen gebleven. Reeds lang was d. opmerking gemaakt,
dat d. groote ruimte tuss. Mars en Jupiter
indruischte tegen d. wet voor d. afstanden
der planeten, toen door 't gebruik v. machtiger kijkers PIAZZA op 1 Jan. 1801 't eerst op
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d. zonsafstand, dien men volgens d. afstandswet kende, een kleine planeet ontdekte,
die hij d. naam v. Ceres gat', op 28 Mrt 1802
ontdekte OLBERS op gelijken afstand Pallas,
op 1 Sept. 1804 vond HARDING daarbij Juno
en op 29 Mrt 1807 OLBERS weder Vesta. 't Vermoeden ontstond, dat men hier to doen had
met d. brokken v. een, door welke oorzaak
dan ook, verbrijzelde planeet, een vermoeden,
dat hooge waarschijnlijkheid verkreeg door
d. nagenoeg gelijken afstand v. d. zon, on d.
geringe helling der nieuw gevonden hemellichamen op d. ecliptica. Wij1 dit vermoeden
niet tot zekerheid to brengen was, legde men
er zich bij neder, tot op 8 Dec. 1845 FENCER
weder op nagenoeg denzelfden afstand een
kleine planeet vond, die d. naam Astraea ontving. Sedert volgde door 't gebruik v. betere
instrumenten d. ontdekking v. asteroiden snel
op elkander, on nu men door 't photographeeren
v. kleine hemelvlakken naar eon waste methode een menigte onbekende hemellichamen
ontdekt, neemt 't aantal bekende asteroiden
zoo toe, dat 't in 1889 tot bijna 300 gestegen
was (PALISA vond nog vioor 't eind des jaars
n°. 289). d. Naast bij d. zon zijnde (Flora) loopt
in 3 jr 97 dag. om d. zon, d. verst afstaande
(Sylvia) doet dit in 6 jr 193 dag. Behalve door
d. reeds genoemde sterrekundigen zijn er een
aantal ontdekt door HIND, GASPARIS, LUTHER,
GOLDSCHMID T POGSON, PETERS, WATSON, BORELLY
en PALISA. Wij1 d. asteroiden zoowel naar 't
volgnummer als bij d. daaraan gegeven naam
bekend zijn, volgt hier d. naam- en nummerlijst, terwijl voorts iedere asterolde, waarvan
iets to berichten valt, ter plaatse zal worden
vermeld.
1 Ceres, 2 Pallas, 3 Juno, 4 Vesta, 5 Astraea,
6 Hobe, 7 Iris, 8 Flora, 9 Metis, 10 Hygiaea,
11 Parthenope, 12 Victoria, 13 Egeria, 14 Irene,
15 Euxomia, 16 Psyche, 17 Thetis, 18 Melpomene, 19 Fortuna, 20 Massilia, 21 Lutetia,
Calliope, 23 Thalia, 24 Themis, 25 Phocaea, 26
Proserpina, 27 Euterpe, 28 Bellona, 29 Amphitrite, 30 Urania, 31 Euphrosyne, 32 Pomona,
33 Polyhymnia, 34 Circe, 35 Leucothaea, 36
Atalanta, 37 Fides, 38 Leda, 39 Laetitia, 40
Harmonia, 41 Daphne, 42 Isis, 43 Ariadne, 44
Nysa, 45 Eugenia, 46 Hestia, 47 Aglaja, 48.
Doris, 49 Pales, 50 Virginia, 51 Nemansa, 52
Europa, 53 Calypso, 54 Alexandra, 55 Pandora,
56 Melete, 57 Mnemosyne, 58 Concordia, 59
Elpis, 60 Dana6, 61 Echo, 62 Erato, 63 Ausonia,
64 Angelina, 65 Cybele, 66 Maja, 67 Asia, 68,
Leto, 69 Hesperia, 70 Panopea, 71 Niobe, 72
Feronia, 73 Clytia, 74 Galathea, 75 Eurydice,
76 Freya, 77 Frigga, 78 Diana, 79 Eurynome,
80 Sappho, 81 Terpsichore, 82 Alcmene, 83
Beatrix, 84 Clio, 85 Io, 86 Semele, 87 Sylvia,
88 Thisbe, 89 Julia, 90 Antiope, 91 Aegina, 92
Undina, 93 Minerva, 94 Aurora, 95 Arethusa,
96 Aegle, 97 Clotho, 98 Janthe, 99 Dike, 100Hecate, 101 Helena, 102 Miriam, 103 Hera, 104
Clymene, 105 Artemis, 106 Dione, 107 Camilla,
108 Hecuba, 109 Felicitas, 110 Lydia, 111 Ate,.
112 Iphigenia, 113 Amalthea, 114 Cassandra,.
115 Thura, 116 Sirona, 117 Lomia, 118 Peitho,
119 Althaea, 120 Lachesis, 121 Hermione, 122:
Gerda, 123 Brunhilde, 124 Alceste, 125 Loberatrix, 126 Velleda, 127 Johanna, 128 Nemesis,.
129 Antigone, 130 Electra, 131 Vala, 132 Aetra,
133 Cyrene, 134 Sophrosyne, 135 Hertha, 136
Austria, 137 Maliboea, 138 Tolosa, 139 Juewa,
140 Siwa, 141 Lumen, 142 Polana, 143 Adria,.
144 Vibilia, 145 Adeona, 146 Lucina, 147 Protogenaeia, 148 Gallia, 149 Medusa, 150 Numa,
151 Abundantia, 152 Atala, 153 Hilda, 154
Bertha, 155 Skylla, 156 Xantippe, 157 Dejanira,.
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158 Koronis, 159 Aemilia, 160 Una, 161 Athor,
162 Laurentia, 163 Erigone, 164 Eva, 1G5 Loreley, 166 Rhodope, 167 Urda, 168 Sybilla,
169 Zelia, 170 Maria. 171 Ophelio, 172 Baucis,
173 Ino, 174 Irma, 175 Andromache, 176 Iduna,
177 Irma*, 178 Belisana, 179 Clytemnestra. 180
Garumna, 181 Eucharis, 182 Elsbeth, 183 Istria,
184 Dejopeja, 185 Eunike, 186 Celuta, 187 Lamberta, 188 Menippe, 189 Phthia, 190 Ismene,
191 Kolga, 192 Nausicad, 193 Ambrosia, 194
Procne, 195 Eurycleia, 196 Philomela, 197 Arete,
198 Ampella, 199 Byblis, 200 Dynamene, 201
Penelope, 202 Chrysels, 203 Pompeja, 204
Callisto, 205 Martha, 206 Hersilia, 207 Hedda,
208 Lacrymosa, 209 Dido, 210 Isabella, 211
Isolda, 212 Medea, 213 Lilaea, 214 Aschera,
215 Oenone, 216 Cleopatra. 217 Eudoxa, 218
Bianca, 219 Thusnelda, 220 Stephania, 221
Eos, 222 Lucia, 223 Rosa, 224 Oceana, 225 Henriette, 226 Weringia, 227 Philosophia. 228 Agathe, 229 Adelinda, 230 Athamantis, 231 Vindobona, 232 Russia, 233 Asterope, 234 Barbara,
235 Carolina, 236 Honoria, 237 Coelestina, 238
Hypatia, 239 Adrastea, 240 Vanadina, 241 Germania, 242 Chriemhild, 243 Ida, 244 Sisa, 245
Vera, 246 Asporina, 247 Eukrate, 248 Lameia,
249 Ilse, 250 Bettina, 251 Sophia, 252 Clementia, 253 Mathilde, 254 Augusta, 255 Oppavia,
256 Walpurga, 257 Silesia, 258 Tyche, 259 Aletheia, 260 Huberta, 261 Prymno, 262 Valda,
263 Dresda, 264 Libussa, 265 Anna.
Asterolepis heet een merkwaardige visch,
wiens fossiele overblijfselen gevonden worden in d. ouden rooden zandsteen, voorn. op d.
Orkney-eil. en d. N.-kust v. Schotland. 't Beschouwen en vergelijken dier overblijfselen
heeft Hugh Miller aanleiding gegeven tot 't
schrijven v. een werk, waarin d. ontwikkelings-theorie bij 't geschapene, volgens d.
voorstellingen v. Demaillet, Lamarck, Oken,
en d. schrijver der „Vestiges of the natural
history of Creation". wordt aangevallen en
ontzenuwd. Dit werk is door dr. D. Lubach
vertaald onder d. titel v. „'t Scheppingswonder, beschouwd in d. geschiedenis v. 't geschapene" (Haarl. 1851),
Asthenie bet. in d. geneesk. zwakte. 't
Woord werd door Brown ingevoerd. Hij verdeelde d. ziekten in sthenische en asthenische ;
d. Asthenie zelve in directe en indirecte.
Asthenopie is gezichtszwakte, die zich
kenmerkt door afmatting v. 't oog na weinig
inspanning, zonder andere in- of uitwendige
gebreken v. 't oog. 't Kan ontstaan door overprikkeling v. 't netvlies, of ook door vermoeidheid v. d. versch. oogspieren.
Asthma, Zie Aamborstigheid.
Asti (Asia Pompeja) is een stad in Piemont
a. d. Tanaro, met 34 000 inw., d. zetel v. een
bisschop, heeft een oud kasteel, een hoofdkerk, zijden-manufacturenwee druk bezochte
h
jaarmarkten en grooten handel
in wol, leder
en hoeden. In d. omstreken groeit muskaatwijn, die in Piemont zeer gezocht is. Asti is
d. geboorteplaats v. d. dichter Alfieri en was
in d. middeleeuwen een machtige republiek
v. Opper-Italie en beroemd om zijn honderd
torens.
Astie (JEAN FRED.), protestantsch hoogleeraar in d. wijsbegeerte te Lausanne, werd in
1822 te Nerac (dep. Lot-et-Garonne) geb., studeerde te GenOve en was v. 1843 t. 1848 predikant bij een Waalsche gemeente te NewYork. Zijn wijsgeerige en theologische richting is in d. geest v. KANT, SCHLEIERMACHER
en VINET. Hij heeft veel geschreven, o. a. „Les
deux theologies nouvelles dans le sein du
protestantisme frangais" (1862); „L'explication
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de l'evangile selon s. Jean" (1864); „Histoire
de la republique des Etats-Unis" (1865); „Thologie allemande contemporaine" (1874) en
„Le VINET de la legende et celui de l'histoire" (1881).
Astigmatismus is een gebrek in 't oog,
waardoor d. lijder d. voorwerpen verwrongen,
in onjuiste verhouding of niet zuiver begrensd
ziet. 't Ontstaat gewoonlijk door een onregelmatige kromming v. 't hoornvlies of v. d.
kristallens. In zekere mate is ook 't gezonde
oog astigmatisch, want doordat 't hoornvlies
v. boven n. beneden sterker gekroind is dan
v. links naar rechts, schijnt ons een staand
voorwerp langer en dunner en een liggend
voorwerp korter en dikker dan het werkelijk
is. In groote mate belemmert dit gebrek vooral
't goed zien v. kleine voorwerpen. 't Is doorgaans aangeboren, maar kan ook langzamerhand ontstaan. d. Oogarts beoordeelt d. graad
v. astigmatismus, en schrijft daarnaar d. ooglijder brilglazen voor, die rolrond zijn.
Astor (JOH. JAK.), geb. 17 Juli 1763 te
Waldorf bij Heidelberg, ging in 1783 met
eenige goed gekozen handelswaren, die hij
v. zijn klein vermogen gekocht had, naar
N.-Amerika, verkocht ze daar met voordeel,
en begon nu een handel in pelterijen, dien
hij met zooveel ijver, beleid, ondernemingsgeest en eerlijkheid dreef, dat hij d. rijkste
koopman der Vereen. Staten werd. Hij zelf
drong door in d. streken, die d. kostbaarste
pelterijen opleveren, legde daar handelsstations
aan en zond zijne schepen niet alleen naar
Europa, maar om kaap Hoorn been naar
China. Hij overl. 29 Mrt 1848 te New-York en
liet 30 millioen dollars na, waarvan een deel
tot nuttige instellingen was bestemd, o. a. 't
„Astorfonds", dat Duitsche landverhuizers in
Amerika ondersteunt en tegen oplichters beveiligt, en d. „Astorlibrary", een openbare
boekerij te New-York, waaraan 350 000 dollars
is besteed. 't Vermogen v. zijn afstammeling
JOH. JAK. A., die op 23 Febr. 1890 te New-York
in 67-jar. ouderdom stierf, wordt op 150 millioen dollars begroot, waaronder d. eigendom v.
1000 huizen in 't hart v. New-York begrepen is.
Astrachan of Astrakan is een der
Z. 0. gouvernementen v. Europ. Rusland, sedert 1554 tot 't Russische rijk behoorende.
Met Kaukasie, Orenburg en Saratow vormde
't vroeger een Tartaarsch koninkrijk en thans
't stadhouderschap Astrachan, dat op 17 000
vk. geog. mijl 3./2 millioen bew. heeft. 't Gouvernement Astrachan heeft een oppervl. v.
5742 vk. geog. mijl, die echter uit hoofde v.
d. woestheid en onvruchtbaarheid des lands,
zeer onevenredig, door 800 000 menschen, Russen, Tartaren, Tsjerkessen, Kozakken en rondzwervende Kalmukken en Nogaiers, bewoond
wordt. Toch zijn in sommige streken schoone
weilanden, tuinen en boomen, waaronder ook
wijnstokken en moerbezien behooren; zout is
er in overvloed, en d. Wolga, die 't gansche
gewest doorstroomt en a. d. Kaspische zee
een delta vormt, le vert veel visch op, inzonderheid steur, v. welks kuit d. kaviaar bereid
wordt. d. Teelt v. paarden, kameelen en schapen en d. handel in bont en huiden maakt
't voorn. deel v. 't bedrijf der inw. uit. d.
Hoofdst. Astrakan ligt a. d. Wolga, dicht bij
d. Kaspische zee en drijft een sterken handel, inzonderheid met Perzie. Onder d. 70 000
inw. v. allerlei natie zijn bijna 5000 aanzienlijke kooplieden, die visch, veel linnen, was,
zeep, suiker en leder uitvoeren. d. Wijn v.
Astrakan wordt hoog geschat. Naar deze stad
heet een soort met d. wol er op bereide lams-
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vellen, en ook een pluche-weefsel, dat er op
gelijkt.
Astraea heet d. 5e der asterolden, wier
barren tuss. die v. Mars en Jupiter liggen. Zij
werd 8 Dec. 1845 door Hencke te Dresden
ontdekt. In d. fabelleer was ASTRAEA. d. godin
der gerechtigheid, die, then zij d. aarde verliet, a. d. hemel geplaatst werd in d. Dierenriem, waar zij nu 't sterrebeeld d. Maa.gd is,
gekroond met sterren en met een weegschaal
in d. hand.
Astragalus heet een plantengesl. uit d.
fam. der vlinderbloemigen, waarvan d. meeste
soorten heesters en uit Midden-Azie herkomstig zijn. d. Belangrijkste soort, A. verus Oliv.,
groeit in Armenie en Klein-Azio, en levert
d. echte tragacanthgom (zie dat art.), die v.
zelf door d. schors dringt; A. glycyphyllos of
't wade zoethout groeit in ons vaderland, en
A. beticus, een Z.-Europeesche heester, brengt
zaden voort, die, geroost, onder d. naam v.
stragelkoffie of Zweedsche koffie als surrogaat
v. echte koffie gebruikt worden.
Astrodeiktikon = ster-aanwijzer,

is een door WEIGEL bedacht werktuig, om 't
vinden a. d. hemel v. op d. globe aangewezen
sterren te vergemakkelijken. 't Bestaat in zijn
.eenvoudigsten vorm in een stel evenwijdige
linialen met een stift, die op d. globe op d.
bedoelde ster wordt geplaatst.
Astrognosie is d. kennis der sterrebeelden en der bijzondere namen, die men a. sterren gegeven heeft.
Astrograaf = sterre-schrijver, is een
door STEINHEIL bedacht toestel, om sterren
des hemels snel in kaart te brengen.'t Bestaat
in een platten spiegel, rustend op een as, die
evenwijdig a. d. as der aarde wordt gesteld,
en door een uurwerk even snel omwentelt
als d. schijnbare beweging v. d. sterren a. d.
hemel, zoodat d. spiegel een volkomen stil
beeld v. 't begeerde yak des uitspansels vertoont. Een kopieer-toestel brengt vervolgens
dat beeld nauwkeurig op papier over.
Astrolabium of Graphometer is een der
oudste hoekmeet-instrumenten, thans veelal
vervangen door d. sextant, theodoliet en d.
niveau-cercle v. Lenoir. 't *oord astrolabium
bet. ster-opnemer; want 't werd aanvankelijk
(door HIPPARCHUS) gebruikt om d. lengte en
breedte der hemellichamen to bepalen, en
geleek toen veel op een ringspheer of armillas
(zie dat art.). 't Nieuwere astrolabium is veel
ingewikkelder. Men stelle zich voor een cirkel v. ongeveer 25 c. M. middellijn; in 't middelpunt is een koperen draagstuk of stander;
deze draagt een kijker, die om d. spil in een
vlak kan bewegen, loodrecht op d. cirkel.
Aan d. stander, die vrij om 't middelpunt
v. d. cirkel kan draaien. is nog bevestigd een
breede wijzer, meesttijds v. een nonius-verdeeling voorzien (Zie Nonius). Door 't losdraaien v. een schroefje kan d. stander met
d. kijker en d. wijzer, als den geheel, vrij om
't middelpunt bewegen; doch draait men 't
schroefje vast, dan klemt men daardoor een
koperen plaatje, waarop een ronddraaiend
knopje bevestigd is, tegen d. rand v. d. cirkel.
Een andere lange schroef loopt door dat knopje
en door een tweede dergelijk knopje; in 't
eerste is een schroefdraad ingesneden, in 't
tweede niet; draait men d. schroef dus om,
't koperen plaatje vastgeklemd zijnde, zoo
moet d. wijzer met d. kijker over d. cirkel
bewegen, wij1 d. lange schroef wel in 't tweede
knopje kan ronddraaien, maar noch vOor- noch
achteruit kan. Gesteld nu, dat d. verdeelde
cirkel horizontaal staat, d. wijzer op d. 0 der
,
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verdeeling, en 't astrolabium zoo geplaatst,
dat d. bovenste kijker op eenig voorwerp gericht is, dan kan men dezen kijker ten naastenbij richten op een ander voorwerp, en daar
verder geheel zuiver op stellen, door 't gebruiken v. d. lange schroef, nadat 't koperen
plaatje vastgeklemd is; want door d. beschrevon inrichting verkrijgt dan d. kijker met d.
wijzer, een geleidelijke beweging. Leest men
dan d. doorloopen hoek op d. cirkel af, zoo
zal deze d. hoek zijn, dien d. twee verticals
vlakken onderling maken, dien men zich door
d. twee voorwerpen on 't middelpunt v. d.
toestel denkt; 'tgeen juist d. hoek is, dien
men tot 't in kaart brengen v. eenig terrein
noodig heeft.
Midden onder d. cirkel is een tweede kijker aangebracht, die door een derde schroefje
een weinig op en neder kan bewogen worden.
Onder dezen benedensten kijker is een schroefzonder-eind (zie dat woord), vattende in een
met schroefdraden voorzienen rand, waardoor
(I. geheele toestel om een as beweegt, loodrecht op d. cirkel. Door deze inrichting kan
men 't astrolabium in alle richtingen bewegen. d. Benedenste of vaste kijker is zoo geplaatst, dat, als d. wijzer op 0 staat, d. assen
der beide kijkers on 't middelpunt des verdeelden cirkels in den vlak liggen loodrecht
op d. cirkel. Blijkens 't bovenbeschreven gebruik v. d. eersten kijker, kon men tot 't meten v. hoeken met dien kijker volstaan, doch
d. benedenste on d. bovenste kijker door d.
schroef-zonder-eind aanvankelijk op hetzelfde
voorwerp gericht zijnde, zoo zal d. benedenste
nog op datzelfde voorwerp moeten blijven
staan, nadat men d. bovenste op 't tweede
voorwerp gericht heeft; dit geeft dan d. zekerheid, dat d. toestel zich niet verplaatstheeft,
door 't bewegen v. d. bovensten kijker. Op d.
cirkel zijn nog bevestigd twee luchtbel-buizen
of libellen, ten einde zich v. d. waterpassen
stand to kunnen verzekeren. d. Kijkers zijn
v. kruisdraden voorzien, om daardoor juist op
een bepaald punt v. een voorwerp gericht to
kunnen worden. Als d. wijzer op 0 staat, zou 't
omdraaien v. d. geheelen toestel, ten einde d.
bovensten kijker op 't voorwerp to brengen, to
lang ophouden; daarom is er meestal een in. richting aangebracht, waardoor men groote bewegingen v. d. cirkel uit d. vrije hand kan doers
geschieden. Soms hebben astrolabiiims slechts
een kijker, niet altijd een nonius-verdeeling,
on ook wel in plaats v. kijkers slechts vizeerdraden. Zie tot nader onderricht: Gisius Nanning, „Werkdadige meetkunst" (Delft, 1828);
C. F. Schneitler, „die Instrumente und Werkzeuge der hOheren und niederen Messkunst"
(Leipzig, 1848) on diens „Lehrbuch der gesammten Messkunst" (Leipzig, 1851).
Astrologie, Zie Sterrewichelarij.
Astronomie, Zie Sterrekunde.
Astronomische tafelen, Zie Sterrelijsten.
Astruc (JEAN), een beroemd Fransch ge-

neesheer, in 1683 to Sauve in Languedoc geb.,
werd hoogl. to Montpellier on later to Parijs,
waar hij in 1766 overl. Hij schreef een verdienstelijk werk over d. venerische ziekte:
„De morbis venereis" (2e dr. 1740, 2 vol.); ver.der : .„L'Art d'accoucher roduit ses
pes" (Paris, 1766); „Traite des maladies des
femmes" (Paris, 1761-66, 7 vol.);„Memoires
pour servir l'histoire de la faculte de medicine de Montpellier” (Paris, 1767).
Asturie is een prov. in 't N. v. Spanje,
onder d. titel v. prinsdom. tuss. Oud-Castilie,
Leon, Gallicie on d. golf v. Biscaye, ter
grootte v. 193 vk. geogr. mijl, met 576 000 bew23
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Dit gewest is over 't algemeen bergachtig;
't Cantabrisch geb. verheft er zich soms tot
2600 M.; doch d. lager gelegen streken zijn in
ooft, inzonderheid appelen en wijn, zeer vruchtbaar; koren wordt er weinig verbouwd, maar
men vindt er veel koper, kobalt en marmergroeven. d. Paardefokkerij maakt er een voorn.
tak v. bestaan uit, en d. bevolking, onder welke
d. adel zijn afkomst v. d. Gothen rekent, geniet boven die der overige gewesten versch.
voorrechten, heeft nooit inquisitie of tollen
of koninklijke intendanten geduld, heeft een
eigen opper-junta, en geniet d. eer, dat d.
troonopvolger in Spanje, sedert 1388, prins v.
Asturie heet. Van Asturio uit, begon d. worstelstrijd tegen d. Saracenen. Toen dezen in 711
gansch Spanje overstroomden, hield d. Gothische aanvoerder PELAYO zich in 't geb. staande,
en bevrijdde eerlang gansch Asturie. d. Hoofdstad heet Oviedo, en d. voorn. haven, die door
een spoorw. met Oviedo verbonden is, Gyon
of lyon.
Astyages was d. laatste koning v. Media.
Hij werd in 558 v. Chr. door zijn kleinzoon
Cyrus (zie dat art.), d. zoon zijner dochter
Mandane en v. Cambyses, in een veldslag bij
Pasargadae overwonnen en v. d. kroon beroofd.
Astyanax was een zoon v. Hector en
Andromache. (Zie Hector).
Asyl, v. 't Gr. Asylon, beduidt toevluchtsoord, onschendbare wijkplaats. Reeds in d.
oudheid kende men heilige of gewijde oorden,
waar 't gerecht d. misdadiger, d. heer d.
ontloopen slaaf, d. schuldeischer d. schuldenaar niet mocht aantasten. 't Asylrecht ontstond uit eerbied voor d. a. d. goden toegeheiligde plaats, uit een gevoel v. begenadiging
of menschlievendheid voor d. vervolgde en
ook wel uit d. zucht om snel d. bevolking
v. een stad of staat te doen toenemen. Bij d.
Israelieten waren zes steden als vrijplaatsen
aangewezen voor hen, die een manslag hadden begaan; bij d. Grieken was door Cadmus
te Thebe en door Theseus te Athene een
asylon gesticht; Rome was bij zijn ontstaan
zelf een toevluchtsoord voor uitgewekenen
en vervolgden, en 't aantal altaren en tempels, waar boosdoeners v. ailerlei aard in
groot getal in veiligheid waren, was daar zoo
groot, dat onder keizer Tiberius 't asylrecht
opgeheven moest worden. Bij d. verbreiding
v. 't Christendom werden d. kerken onschendbare wijkplaatsen voor vervolgden en bij 't
ontstaan der vrije burgerijen gedurende en
na d. Kruistochten was weder een der middelen v. toeneming der stedenbevolking d.
veiligheid en bescherming, die daar a. gevluchten word toegezegd; d. landsheeren, die
't belang v. 't ontstaan v. een vrijen burgerstand begrepen, bepaalden, dat lijfeigenen, die
zekeren tijd in een stad hadden vertoefd,
daardoor opgehouden hadden slaaf to zijn.
Naarmate d. rechtsmacht sterker werd, on d.
rechtspleging verbeterde, is 't asylrecht ingekrompen en opgeheven, in vele staten reeds
voor d. Fransche revolutie v. 1789, in Italie
pas in 't midden der 19e eeuw. Toch was 't
niet uitleveren v. uitgeweken misdadigers
door d. eenen staat a. d. anderen een soort
v. asylrecht totdat d. uitleveringstractaten,
door bijna alle beschaafde mogendheden met
elkander gesloten, ook deze uitkomst a. d.
vervolgden ontnamen. Thans verstaat men
door een asyl meer een philanthropische instelling, waar ongelukkigen v. allerlei aard
pulp, bescherming on opbeuring vinden, zooals
d. Heldring-gestichten in ons vaderland.
Asymptote noemt men in d. meetkunde
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een gewoonlijk rechte, doch ook somtijds
kromme lijn, die naast een andere altijd_
kromme lijn voortloopt in dier voege, dat d.
afstand tuss. beide immer kleiner wordt, zonder dat beide lijnen elkander nochtans snijden. Men kan d. asymptotes als tangenten
beschouwen, wier aanrakingspunt op oneindigen afstand ligt.
Asynditon is d. naam v. een redekunstige
figuur, volgens welke men, met weglating v.
't vereischte voegwoord eenige woorden op
elkander laat volgen, om daardoor d. nadruk
to verhoogen. Van dien aard is 't woord v.
Julius Caesar : veni, vidi, vinci = kwam, zag,.
overwon.
Atacama is d. Noordelijkste prov. v. d.
Z.-Amerikaansche republiek Chili, 1831 vk.
geogr. mijl groot, met 75 000 bew. Er zijn nog
weinig bearbeide mijnen v. edel metaal en
koper. d. Hoofdstad is Copiapo, thans door
een spoorw. met Caldera verbonden. Ook d.
Zuidelijkste prov. der republiek Bolivia heet.
Atacama, maar deze is gansch woest; op
3300 vk. geogr. mijl zijn er slechts 8000 menschen, waarvan d. helft woont te Cobija, ook
Puerto del mar geheeten, d. eenige haven v.
Bolivia.
Atahualpa was d. laatste koning v. Peru,
uit 't geslacht der Inca's. Hij had zijn broeder Huascar, die hem d. kroon betwistte, overwonnen, toen d. Spanjaarden in 1529 onder
Pizarro in zijn land drongen, waarna hij door
dezen verraderlijk gevangen genomen en in
1533 omgebracht werd.
Atair heet een dubbelster v. d. le grootte
in 't sterrebeeld v. d. „Adelaar".
Atalanta, een dochter v. Jasus en Clymene, was zeer bekwaam in 't boogschieten,
trok met d. Argonauten naar Colchis en was
tegenwoordig bij d. jacht op 't Calydoonsche
zwijn, dat zij d. eerste wonde toebracht. Een
andere Atalante, dochter v. Schoneus, maakte
naam door hare schoonheid en door hare snelheid in 't wedloopen.
Atavismus (v. 't Lat. atavus = voorvader)
is d. naam v. 't verschijnsel, dat sommige
lichaams- of geestes-gebreken zich erfelijk
vertoonen niet in 't 2e maar in 't 3e of latere
geslacht. Bij d. lagere diersoorten komt 't
meermalen voor, dat niet d. kinderen, maar
d. klein.kinderen d. kenmerken en eigenschappen hebben v. d. voorvader. In 't algemeen
verstaat men tegenwoordig door atavismus
iedere afwijking v. d. normalen toestand, die
terugwijst op een meer gebrekkigen, onvolkomen, minder ontwikkelden vorm v. 't voorgeslacht.
Atap is d. dakbedekking met bladeren, zooals die op Java en onze 0.-L-Buiten-bezittingen bij d. inlanders en ook op d. Europeesche
bamboe-huizen algemeen gebruikelijk is. Palmbladeren v. 5 a 6 dM. lengte worden daartoe
a. stokken v. ongeveer een Meter lang zoo
geregen, dat ze gedeeltelijk over elk. liggen,
en deze risten worden als dakpannen over
elk. op 't dak bevestigd.
Atbara (d.) of Astabaros is een rechtsche tak v. d. Nijl, d. laatste voor d. Delta.
Zij ontspringt op d. Abessynische Alpen,
heeft eerst in d. regentijd (half Mei) water
genoeg tot afvoer, stroomt door een boomlooze streak, waar lang gras en moorengierst
groeit, on valt bezuiden Berber op 17 0 50t
N. B. in d. Nijl.
Atc.hinoff, een Russisch avonturier, geniet in zijn vaderland een zekere sympathie,
door zich een roeping toe to eigenen, om d.
Russische kerk a. d. oude Koptische kerk in
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Abessynia te verbinden. Hij heeft tot dat
doel meerdere reizen in Abessyni6 gedaan,
evenwel zonder officieele opdracht. Hij ontkwam a. d. waakzaamheid der Fransche kruisers en landde te Tadjoera op 18 Jan. 1889. Hij
stond a. 't hoofd v. 145 welgewapende lieden
v. allerlei slag. d. Gouverneur v. Obock liet
hem vragen naar zijn bedoeling. Hij verklaarde, dat hij een kolonie kwam stichten,
en bezette bij Sagallo (onder Obock behoorende)
een oud verlaten fort, dat hij in verdedigbaren staat bracht. Hij beweerde, dat d. Sultan
v. Tadjoera hem Sagallo had afgestaan, en
beriep, zich overigens op d. Czaar. d. Russische regeering verloochende hem echter, en
admiraal Orly sommeerde hem op 17 Febr. 't
land te ontruimen, en liet op 't weigerend
antwoord 't fort met kanonnen beschieten,
tot 't zich met verlies v. eenige dooden en
gewonden overgaf. Aan boord v. twee Fransche schepen werd Atchinoff met zijn yolk
en ammunitie naar Odessa overgebracht.
Atchison is d. hoofdstad v. een gewest,
dat denzelfden naam draagt in d. N.-Amerik.
staat Kansas. Deze stad a. d. rechter-oever
der Missouri gelegen, ontwikkelt zich snel,
zoodat zij in d. jaren tuss. 1870 en 1880 v.
7000 tot 15 000 inw. klom. Zij is 't middelpunt v. een spoorwegnet, waarvan d. UnionPacific- en d. Atchison-Topeka-lijn d. belangrijkste zijn.
Ate is in d. Gr. fabelleer een ongeluksgodin, een dochter v. Zeus, die v. d. Olympus
werd verbannen en tot schade der menschen
op aarde vertoeft. 't Woord beduidt verbijstering, zedelijke verblinding. Ate is ook d.
naam v. d. 14e asterolde.
Ateles heet een apengeslacht in Z.-Amerika met platten neus en een grijp- of wikkelstaart.
Atelier is een Fransch woord, dat werkplaats beteekent en bij voorkeur voor die eens
kunstenaars gebruikt wordt. Sommigen dezer
hebben zeer groote afzonderlijke lokalen, die
soms prachtig met antieke meubelen en allerlei
kunstgewrochten, ook wel met eigen studien
versierd zijn. Behalve ruimte, is een eerste
vereischte voor een atelier een goed, zuiver
licht, zonder reflexie. Men kiest daartoe meest
een raam, dat hoog in 't vertrek of ook als
vallicht aangebracht en naar 't N. of N. O.
gekeerd is. Vele schilders hebben hunne werkplaats tot onderwerp voor een schilderij genomen.
Atellanae waren oorspronkelijk Grieksche volksspelen, die aldus heetten naar d.
stad Atella. Naar Rome overgebracht, werden
zij een soort v. vroolijke naspelen, die gegeven werden na d. opvoering der G-rieksche
tragedian. Deze voorstellingen waren grappige tooneelen, veelal a. 't landleven ontleend, waarin niet zoo zeer een ingewikkelde
handeling als wel karakterteekening en gelegenheid tot invlechting v. geestige verzen
of toespelipgen of invallen v. d. vertooner bedoeld werd. Evenals in d. arlequinades v. d.
nieuweren tijd herkende men in d. Atellanae
steeds dezelfde karakters : MACCUS, een onnoozel, onbeholpen man, Bucco, een vroolijke,
geestige, tafelschuimer, PAPPUS, een bijgeloovige, oude vrek, en DOSSENUS, een bedrieger,
die met tooverkunsten omging.
A tempera (van temperen, d. i. 't vloeibaarmaken en zoodoende verdunnen v. droge
verven) of zoo als d. Franschen zeggen a la
detrempe, is een schilderwijs, die reeds vroeg
in gebruik was. 't Is onzeker, welke middelen men ter vermenging gebruikte. Van Man-
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der noemt 't in lijm en eiverf schilderen. Sommigen meenen, dat 't een soort v. waterverf
was, waarbij men eiwit met 't sap of d. melk
v. jonge vijgenloten tot verbindingsmiddel gebruikte; anderen, dat men perkarnenten snippers in water kookte tot 't vocht een soort v.
lijm was geworden, met welke verdikte vloeistof men, onder bijvoeging v. een eidooier, d.
verven wreef; weder anderen, dat in d. oude
a tempera vervaardigde schilderijen, olieachtige met hars verbonden stollen gebruikt werden. Zeker is 't echter, dat zij op een grond
v. gips of krijt, met melk of eiwit vermengd,
geschilderd zijn. d. Verven zijn zeer dun over
d. grond gelegd, en d. kleuren uitmuntend bewaard gebleven, ook kunnen zij met water
schoongemaakt worden zonder dat zij zich
oplossen, en vertoonen d. eigenschap der olieverven met dat onderscheid, dat d. kleuren
niet donkerder geworden, maar daarentegen
met zeker patina overtogen zijn. d. Laatste
onderzoekingen doen vermoeden, dat werkelijk bestanddeelen v. olie en was, 't zij tot
verbinding of tot een soort v. vernis gebruikt
zijn. Hoewel men d. verven zeer dun gebruikte,
zou men uit d. harde, stijve, magere behandeling opmaken, dat doze schilderwijs voor
een geestige, vrije behandeling ongeschikt is,
tenzij d. latere techniek er een gunstiger invloed op uitoefende, indien d. oude bereiding
teruggevonden werd. Misschien was 't, omdat
zich d. kleuren zoo goed houden, wenschelijk
dat die manier voor groote werken weder in
gebruik kwam. Het a tempera schilderen werd
v. Konstantinopel naar Rome overgebracht,
en heeft drie achtereenvolgende eeuwen gebloeid, tot 't door d. uitvinding der olieverf
verdrongen werd. d. Miniaturen der handschrif ten zijn op die wijs uitgevoerd. Van Mander
zegt, dat Giov. Cimabue 't in 1250 't eerst begonnen is. d. Gebroeders v. Eyck en hunne
tijdgenooten maakten er gebruik van, en
Quintyn Metsys schilderde in 1528 een kamer
v. zijn huis a tempera, die in 1658 nog bestond.
A tempo bet. in d. muziek, dat dezelfdre
snelheid v. voordracht, die vOOr een aangewezen versnelling of vertraging bestond, weder
moet worden aangenomen.
Ateni, eens d. koninkltjke residentie v.
Georgi6, is thans een stad in 't Russisch Kaukasisch gouvernement Tiflis, in 't dal der
rivier d. Tana. d. Citadel, op een hooge rots,
was lang een uitgangspunt v. d. roofgierige
Lesghi6rs, maar in 1821 werden d. Russen er
meester, en sedert dien tijd begint d. stad
weder te bloeien, vooral door d. handel in
een uitmuntenden wijn, die in 't Tana-dal gekweekt wordt.
Aterling (Fr. bdtard) bet. in 't tegenw.
spraakgebruik verbasterde, ontaarde en is tot
ons gekomen uit 't Platduitsch, waar 't etlerling heet, met d. beteekenis „jong v. een hond
uit 't eerste nest". Etter beduidt nl. oorspronkelijk vergif, en onder 't yolk heerscht d.
meening, dat honden v. d. eersten worp ver-

giftig zijn.
Ath is een stad met bijna 10 000 inw. in
d. Belg. prov. Henegouwen, a. d. Dender. In
d. oorlogen tegen Lodewijk XIV en later is
zij herhaaldelijk veroverd en heroverd, waardoor zij veel geleden heeft. Thans heerscht
er groote nijverheid en veel binnenl. handel.
Langs d, Dender wordt veel steenkool, kalk
en bouwsteen vervoerd. Een merkw. oud gebouw is d. toren v. Burbant, in 1150 onder
graaf Boudewijn gesticht.
Athabaska-meer ('t), ook Berg-meer geheeten, ligt in N.-Amerika, in 't gebied der

ATH.

356

Vrije Indianen, op 59° N. B. en 266° b, 272. 0. L.
v. Ferro, en is eigenlijk een verbreeding v. d.
rivier Athabaska, die m't Rots-geb. ontspringt,
en 't water v. 't Kleine Slavenmeer opneemt.
't Athabaska-meer ontvangt ook door d. Slavenrivier 't water uit 't Groote Slavenmeer en
ontlast zich door d. Churchill in d. Hudsonsbaai. 't Geheele stroomgebied v. dit meer en
rivier-net is in 1882 tot een district Athabaska
georganiseerd, dat 27 millioen HA. groot is.
Athalia was een dochter v. Achab en
gemalin v. Joram, koning v. Juda. Zij had d.
booze karaktertrekken v. Achab en Jezabel.
d. Bijbelsche kroniekschrijver verklaart d.
boosheid v. Ahazia, d. zoon v. Joram, door
te zeggen : „want zijn moeder was zijn raadgeefster om godlooslijk te handelen." Na d.
dood v. Joram en Ahazia liet zij al d. kleinkinderen dooden. Alleen Joas werd door d.
hoogepriester Jojada zes jaar verborgen gehouden. Toen werd zij door saamgezworenen,
onder aanvoering v. Jojada, met 't zwaard
gedood. Beroemd is 't treurspel, door Racine
naar Athalia's geschiedenis vervaardigd.
Athanasia heet een plantengesl. uit d.
fam. der samengesteldbloemigen, wier soorten
in Z.-Afrika thuis behooren, maar om d. sierlijke bloemen ook bij ons gekweekt worden,
doch dan een warmte behoeven, die niet onder 't vriespunt daalt. Een der schoonste
soorten is A. annua, L., wier rechtstandige
stengel v. 5 dM. Mang a. zijne vertakkingen
vele dicht bij elk. staande gele bloemen draagt.
Athanasius, d. wader der Orthodoxie, werd
in d. aanvang der 4e eeuw te Alexandri6 geb,
Hij nam als diaken deel a. 't Concilie te Nicaea, waar hij zijn bisschop, Alexander, hielp
in 't verdedigen der leer v. d. godheid v. Jezus
Christus tegen d. Arianen. In 326 besteeg hij
zelf d. bisschoppelijken stoel te Alexandri6.
Sedert dien tijd is d. gesch. der Ariaansche
twisten d. geschiedenis v. zijn levee. Vijfmaal
werd hij verbannen en twintig jaar bracht
hij in ballingschap door. Eerst waren d. Arianen, later d. Heidensche priesters oorzaak
dezer verbanning. Na d. dood v. Julianus keerde
hij naar Alexandrig terug, doch onder Valens
(in 367) moest hij zijn bisschoppelijken zetel
weder verlateni vier maanden later werd hij
hersteld, en stierf in 373. Zijn schriften zijn
o. a. door Montfaucon (Pans, 1698, in 3 din)
At
gegeven.
Athanasius (d. Geloofsbelijdenis v.) of
Symbolum Athanasianum is op 't Concilie te Autun in 663 als geldig erkend en in
d. Westersche kerk, ook bij d. Lutherschen
en Calvinisten, v. kracht gebleven, maar door
d. Grieksche kerk in d. 12e eeuw verworpen.
Atheensche pest heet d. ziekte, die te
Athene in 429 v. Chr. geheerscht heeft, o. a.
Pericles doodde, en betend is door d. meesterlijke beschrijving v. Thucydides („De bello
Pelop." II. c. 48-53).
AtheIsmus, v. 't Grieksche woord 68.eo;,
dat zonder God of godloos beteekent, wordt
thans gebruikt ter aanduiding v. 't ongeloof
a. 't bestaan v. God, of liever, v. 't gevoelen,
dat 't idee v. God, als een zelfstandig, d. wereld omvattend wezen, geen wezenlijkheid
heeft. Loochent men alleen d. mogelijkheid,
dat 't bestaan v. God uit redebegrippen kan
bewezen worden, zoodat men slechts a. dat
bestaan gelooven kan, zoo wordt dit een seeptisch atheismus genoemd, in tegenstelling v.
't door bewijzen ondersteund beweren, dat
er geen God bestaat of bestaan kan, 'tgeen
een dogmatisch atheismus heet. Ook wordt er
een theoretisch en een praktisch atheismus
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onderscheiden. 't Eerstgenoemde verwerpt alleen 't bestaan v. God, terwijl 't echter toestemt, dat 't idee v. God, voor zoover 't in
d. rede gegrond is, tot richtsnoer v. zedelijkheid kan en moet dienen. 't Laatstgenoemde
verwerpt niet alleen 't bestaan v. God, maar
beschouwt ook 't idee daarvan als overbodig,
omdat 't vaststelt, dat d. zedelijkheid niet in
d. menschelijke rede ligt, en niet anders is
dan een gevolg v. opvoeding en v. maatschappelijke betrekkingen. Men make echter onderscheid tuss. 't eigenlijk praktisch atheismus,
en 'tgeen d. eigenaardigen naam v. goddeloosheid draagt. Terwijl 't eerste d. volstrekte
ontkenning is v. 't bestaan v. God, en diens
invloed op d. zedelijkheid, is 't laatst genoemde d. verwaarloozing v. 't geloof a. God,
wiens bestaan zulk eene echter erkent. 't Is
echter duidelijk, dat gelijk 't geloof a. 't bestaan v. God tot zedelijkheid leidt, d. zedeloosheid, vooral als die beredeneerd is en
algemeen wordt, tot praktisch atheIsmus moet
brengen. Men heeft niet zelden beweerd, dat
't atheIsmus al te zeer in strijd is met 'tgeen d.
rede als waar moet aannemen, dan dat 't bestaanbaar zou zijn. Er bestaan echter wijsgeerige grondbeginselen, zooals die v. 't materialismus en v. 't sensualismus (zie dat art.) waaruit 't door hen, die ze aannemen, als wettige
gevolgtrekking kan worden afgeleid. d. Geschiedenis leert bovendien, dat er te allen tijde atheisten waren. Gelijk wel eens voor theismus is
uitgegeven, wat in waarheid atheismus is of
daarop uitloopt, is ook niet alles atheismus,
wat daarvoor wordt gehouden. Men hield niet
zelden daarvoor 'tgeen welbeschouwd, niet
anders is dan een afwijking v. een min of
meer algemeen geworden voorstelling der
godheid, bijv. d. ondersch. afwijkingen v. 't
idee der Triniteit, zoo als dit in d. Christelijke
kerk wordt voorgedragen; 't godendom der
heidenen met d. talrijke wijzigingen daarvan;
't wijsgeerige denkbeeld omtrent 't absolute
wezen, zoo als dat door Spinoza, Fichte,
Schelhng en Hegel is voorgedragen. Nog verdient herinnerd te worden, dat vele ideen,
die weleer werden gerekend tot 't atheisme
te behooren, tegenwoordig tot 't panthasmus
worden gebracht.
Athelstan, zoon v. Eduard, kleinzoon v.
Alfred d. Groote, regeerde over Engeland v.
925 t. 940. Hij verdreef na dapperen strijd d.
Denen, vaardigde goede wetten uit, stichtte
kloosters en moedigde d. beoefening der wetenschappen aan. Toen hij alle Angelsaksische
staten onder zijn gezag vereenigd had, noemde
hij zich keizer v. Brittanni8.
Athenaeum is oorspronkelijk d. naam v.
d. tempel v. Minerva (Athene) te Athene, waar
dichters en redenaars hunne werken in 't openbaar voorlazen. Keizer Hadrianus richtte, na
zijn terugkomst uit 't Oosten (133 a, 139 n.
Chr.) te Rome dicht bij 't Forum, ook een
Athenaeum op, nl. d. beroemde Academie,
die tot in d. be eeuw bestond, en waar niet
alleen door daartoe aangestelde leeraren onderwijs in d. dichtkunst en rhetorica gegeven werd, maar ook schrijvers en dichters
hunne werken en zangen openlijk voorlazen.
Later heeft men dien naam op versch. instellingen v. hooger onderwijs en ook op verzamelingen v. wetenschappelijke verhandelingen overgebracht. In ons vaderland werden v6Or d. Wet op 't Hooger onderwijs v.
1878 a. d. athenaea dezelfde vakken onderwezen ale a. d. hoogeschool, maar d. academische graden moesten verworven worden
a. een der bestaande universiteiten.
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in Egypte, vestigde zich te Alexandria, en
was een der bekwaamste taalkundigen, wijsgeeren en redenaars v. zijn tijd. Van zijn geschriften is slechts een werk tot ons gekomen, waarvan slechts een afschrift in d. boekerij v. s. Marcus te Venetia gevonden werd,
en hieraan ontbreekt nog 't eerste, tweede en
't begin v. 't derde boa, maar toch is dit overgeblevene v. onschatbare waarde. 't Heet
„Gastmaal der geleerden" (deipno sophistae)
en bevat in 15 boeken in d. vorm v. tafelgesprekken een menigte wetenswaardigheden,
uit 't huiselijk en openbaar leven, d. letterkunde en alle wetenschap der oudheid, die wij
zonder dit werk niet konden weten. 't Is o. a.
uitgegeven door CAUSABONUS (le dr. te Geneve,
1597) en door SCHWEIGHAUSER (Straatsburg,
1807).
Athenagoras was een Platonisch wijsgeer uit Athene ? door zijn verdediging der
Christenen b j keizer Marcus Aurelius, (omstr.
177), als een der oudste apologisten bekend.
Deze verdediging heeft tot titel „Legato" of
„Deprecatio pro Christianis", en rechtvaardigt
met bondigheid en klaarheid d. Christenen
tegen d. toenmaals onder d. Heidenen in omloop zijnde beschuldigingen v. godverzaking,
bloedschande en 't eten v. geslachte kinderen.
Een goede uitgave dezer verdediging is die
v. Lindner (Langensalza, 1774). Men heeft ook
nog v. Athenagoras een verhandeling over
d. opstanding der dooden, welke voor d. wijsgeerige godsdienstleer zelfs tegenwoordig v.
belang is.
Athene, Zie Minerva.
Athene was in d. oudheid d. hoofdstad v.
Attika, d. uitmuntendste der Grieksche steden, d. bakermat der geleerdheid en kunsten,
en 't tooneel der daden v. Pisistratos, Miltiades, Themistocles, Aristides, Cimon, Pericles, Conon, Demosthenes, Alcibiades, Socrates,
Plato, Thucidides, Xenophon, Aeschylos, Sophocles, Euripides, Aristophanes en zooveel
anderen. Athene ontving eerst wetten v. Draco,
die echter Solon grootendeels zoo veranderde,
dat 't yolk d. grootst mogelijke macht, en a.
d. adel d. regeering toegekend wend. d. Atheners bezaten veel genie, groote talenten en
tevens veel goedhartigheid, doch waren daarbij
zeer lichtzinnig en onbestendig. Van hier dat
zij hunne grootste mannen meest zeer ondankbaar behandelden; schoon dit doorgaans een
gevolg v. elke volksregeering is. d. Omtrek
v. Athene kan met die v. onze groote steden
niet vergeleken worden, gelijk, over 't algemeen, d. Grieksche steden kleiner dan d. onze
waren. Van d. bouwwerken v. 't oude Athene
zijn 't merkwaardigst : d. Acropolis of burcht,
naar d. stichter Cecrops ook wel Cecropia genoemd, op een steile rots v. 154 M. hoog a.
d. Noordzijde der stad; tot hoofdtoegang dienden d. Propylaeen, een prachtige poort met
breede trap, onder Pericles gebouwd; binnen
op 't burchtplein was 't weergalooze Parthenon,
een reusachtige tempel a. Athene (Minerva,
Pallas) gewijd, omgeven door 50 Dorische zuilen, frontispice en kroonlijsten met heerlijk
beeldhouwwerk en gekroond met een door
Phidias uit goud en ivoor vervaardigd beeld
v. Pallas-Athene in wapenrusting; deze tempel bestond nog in 1687, toen 't kunstwerk
door een bombardement der Venetianen is
ingestort, en nog wekt d. grootsche mine
v. zoo veel schoons een onbesclutfelijken indruk; tuss. d. Propylaeen en 't Parthenon
stone een bronzen standbeeld v. Athene promachos, door Phidias vervaardigd, 16 M. hoog,
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dat d. zeelieden tot bakers strekte, en daarnevens was 't Erechtheion. Westelijk v. d.
Acropolis was d. heuvel v. Ares (Mars), waarop
d. Areopagos, 't beroemde gerechtshof zitting
hield. Van hier uit zag men neder op d. heuvel Pnyx, waar d. volksvergaderingen werden
gehouden. Aan d. markt verhieven zich 't
koninklijk paleis, waar d. archon-basileus zitting hield, 't Museum en 't Raadhuis, waar
d. vierhonderd vergaderden. Op andere punten der stad verrezen 't Gymnasium, 't Odeon,
't Prytaneum en 't Theseum ; dit laatste is eon
der best bewaarde kunstgewrochten v. Athene,
een met platen v. Pentelisch marmer bekleede,
en met Dorische zuilen omgeven tempel v.
34 M. lang, 15 M. breed en 11 M. hoog. Een
menigte beeldhouwwerken, godenbeelden, altaren en tempels vervulden d. stad, en een
drievoudige muur omgaf zoow el d. stad als
d. haven Pyraeus. In d. bloeitijd woonden er
minstens 21 000 vrije burgers, 'tgeen 't vermoedelijk aantal inw. op 200 000 doet stellen.
't Tegenw. Athene (Turksch Setines) ligt a.
d. samenvloeiing v. d. Cephissus en d. Ilussus,
in een vlakte, ruim 7 KM. v. d. zee. Er is
een sterrewacht op d. Nymphen-heuvel, een
boekerij v. 35 000 deelen in 't Parlementsgebouw en eene v. 95 000 deelen a. d. universiteit, die, in 1836 gesticht, bijna 2000 studenten telt. d. Bevolking is in d. laatsten tijd
tot 85 000 inw. geklommen, en d, door een
spoorweg met Athene verbonden havenstad
Piraeus heeft 22 000 inw., die een levendigen
handel drijven. d. Haven Piraeus, thans Porto
Leone, is ook thans, uit hoofde harer veiligheid, v. veel belang, en d. nog overgebleven
bouwvallen v. tempels en openbare gebouwen getuigen tot heden v. vorige pracht en
luister. Men vergelijke over 't oude Athene
en Atheensche oudheden: Forchhammers opstel in d. „Kieler philologische Studien" (1841)
en Leake „Topography of Athens, with some
remarks on its antiquities" (London, 1821, met
atlas).
Athenodoros, geb. to Tarsus, tijdgenoot
v. Christus, was een Stoicynsch wijsgeer en
leermeester v. keizer Augustus. Een andere
Athenodoros, die insgelijks to Tarsus was
gob., maar d. bijnaam Cordylion had, was
leermeester v. Cato v. Utica, en opzichter der
Bibliotheek v. Pergamus.
Atheroma is een ziekelijke ontaarding
der slagaderen, waardoor zij bros en vatbaar
voor aneurysmata (zie Aneurysma) worden.
In deze ziekte onderscheidt men twee tijdperken. In 't eerste zet zich tuss. 't inwendige
vlies der slagader en 't middelste een zelfstandigheid af, die eerst half vloeibaar is,
maar spoedig vast wordt. Deze zelfstandigheid is in d. slagader meestal op meerdere
plaatsen uitgestort. d. Plekjes zijn v. ondersch.
grootte en omvang, soms als speldeknoppen,
maar dikwijls veel grooter. 't Binnenste vlies
wordt daardoor opgelicht en oneffen, waarbij
't een gevlekt voorkomen krijgt. Is er veel
atheroma, dan verliezen d. slagaderen hare
veerkracht en buigzaamheid. Dit is 't eerste
tbdperk. In 't tweede gaat d. uitgestorte zelfstandigheid in verzwering over en zij yenwoest binnenste vlies; soms strekt zich d.
verzwering ook tot 't middelste vlies uit. 't
Is echter hoogst waarschijnlijk, dat deze ziekte
dikwijls jaren achtereen in haar eerste tijdperk blijft.
Atherton is een stad met ijzer- on katoen
fabrieken on 13 000 inw., in 't Eng. gnat's..
Lancaster, a. een kruispunt v. spoorwegen.
Athleten waren in d. oudheid kampvech-
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ters, sterke en vlugge lieden, geoefend tot d.
openbare schouwspelen der Grieken en Romeinen, waartoe lichamelijke kracht, vlugheid
of behendigheid vereischt werd. In 't eerst
noemde men alleen d. mannen Athleten, die
met d. kolf of met d. vuist vochten; doch
naderhand alien, die om d. prijs streden, ook
ringstekers, vuistvechters en hardloopers. d.
Overwinnaar werd beloond door d. goedkeuring der menigte en met kransen, kronen en
standbeelden geaerd; men voerde hem in
triomf rond; dichters maakten lofzangen op
hem, en zelfs werd d. Olympiade wel naar
zijn imam genoemd. Eerst na 400 v. Chr. begonnen zich jongelieden v. geringen stand
uitsluitend op d. worstelkunst toe te leggen, zoodat deze een beroep word, en in dezen
vorm werd zij naar Rome overge'bracht, waar
d. athleten eerlang een gild vormden, in klassen verdeeld en a. bepaalde regelen gebonden.
d. Overwinnaars werden, vooral onder 't Keizerrijk, ruim betaald. d. Schwingfesten of worsteloefeningen in Zwitserland zijn eenigszins
met d. oude Grieksche spelen te vergelijken.
Athlone is een Iersche stad met 7000 inw.
a. d. Shannon. Zij werd in 1691 door Ginkel
voor Willem III gewonnen. (Zie Rheede.)
Athos is een lange bergrug, die als een
schiereiland v. d. Tracischen Chersonesos in
zee loopt, en waarop in Griekenlands bloeitijd
vijf steden lagen; d. hoogste top steekt bijna
2000 M. boven d. zee uit. Thans heet deze berg
Monte Santo, waarop in 21 kloosters 6000 monniken wonen, die streng en arbeidzaam leven
en in Rusland, Wallachije en Moldavia jaarlijks aalmoezen verzamelen, om hunne schatting a. d. Turken te betalen. d. Kloosters en
kerken op d. berg Athos zijn d. eenige in Turkije,
die klokken hebben, en zijn zeer merkwaardig om hunne boekerijen en om d. schoone
schilderijen v. Byzantijnsch-Christelijken stijl,
die er d. wanders versieren. Bij 't voorgeb.
Athos leed d. eerste onderneming der Perzen
teg. d. Grieken (495 v. Chr.) schipbreuk, en
volgens Herodotos liet bij d. derden tocht (480
v. Chr.) Xerxes d. landengte doorgraven.
Attar bamboe zijn in stukken gesneden en
met zuur ingemaakte:wortelspruiten v. 't bamboesriet, die v. d. kolonian naar 't moederland
overgevoerd, niet zelden als toespijs op onze
tafels verschijnen. d. Naam atjar passen d. Maleiers op alles toe, wat met zuur ingemaakt is.
Atjeh, Atsjin of Atsjeen is 't N.-W.-deel
v. 't O.-Indisch eil. Sumatra, v. 4. t. 5° 30' N. B.
en bevat op ongeveer 1000 vk. geogr. mijl, volgens sommigen een half, volgens anderen twee
millioen bew., afstammelingen v. Batta's en
Maleiers, klein v. gestalte, donker v. kleur,
mager, lenig, dapper, schrander, maar listig,
verraderlijk on wraakzuchtig. Zij verbouwen
peper, areka-noten, rijst, katoen ooft en kamfer.
d. W.-kust is vlak, d. 0.-kust bergachtig, 't
binnenland voor een groot deel ontoegankeAlice wildernis. Slechts enkele punten zijn
door vaartuigen v. weinig diepgang, geen
enkele haven door een oceaanboot to bereiken ; bij 't Noordelijkste punt is op Poelo-bras
door d. Nederl. 't kustlicht d. Willemstoren
gebouwd. In vroeger eeuwen was Atjeh een
middelpunt v. d. handel tuns. India on China.
Bij d. komst der Portugeezen in 1509 begon
reeds d. worstaling der inboorlingen tegen d.
Europeesche overheersching, on toen 't Nederl.
gezag zich over d. Indischen archipel uitbreidde, vooral na onze vermeestering v. 't
schiereil. Malakka in 1641, kwijnde d. handel
v. Atjeh on d. macht der sultans wag, on ontaardde 't bedrijf der kustplaatsen voorn. in
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zeerooverij. Bij 't tractaat v. 17 Mrt 1824 had
't Britsche rijk v. alle gezag op Sumatra a.
ons afstand gedaan, o. a. op voorwaarde, dat
wij d. zeerooverij zouden beletten. Toen sedert
d. doorgraving v. d. landengte v. Suez d. straat
v. Malakka d. groote scheepvaartweg v. Europa
o ver Sincapore naar China en Japan werd,
vorderde d. mogendheden d. uitroeiing der
zeerooverij gebiedend, en werd d. plaatsing
v. een veilig kustlicht a. d. ingang v. d. straat
v. Malakka noodzakelijk. Wilden wij op d.
duur 't optreden v. Britsch gezag op Sumatra
beletten, dan moest ons gezag daar afdoend
zijn. Dit was in 't algemeen d. oorzaak v. d.
langdurigen, bloedigen en kostbaren oorlog
der Nederlanders in Atjeh. Een onmiddellijke
aanleiding was d. afstand v. tabaks-landerijen
door d. radja v. Deli a. d. Deli-maatschappij,
'tgeen door d. Sultan v. Atjeh, a. wien Deli
leenroerig was, betwist werd. Op 8 Apr. 1873
landde gen. Kohler met 4000 man bij Kotaradja, veroverde d. Missigit (moskee), maar
sneuvelde bij d. bestorming v. d. Kraton ('t paleis v. d. Sultan). In Dec. werd een tweede
expeditie, thans 12 000 man sterk, uitgezonden
onder gen. Van Swieten, die op 24 Jan. 1874
d. Kraton veroverde, waarna zich vele leenstaatjes a. 't Nederl. gezag onderwierpen, maar
d. weerspannige Atjehers zich in d. wildernis
terugtrokken, en vandaar uit d. door ons
bezette punten bestookten. Hieruit volgde een
worsteling, waarvan 't eind nog niet is te
voorzien, die vele millioenen verslindt en,
wat meer is, a. vele bekwame officieren en
dappere soldaten door d. klewangs der Atjehers, d. cholera en d. beri-beri-ziekte 't leven
kost. In 1879 scheen door 't krachtig optreden
v. gen. Van der Heyden, die d. XXVI moekim
veroverde, d. onderwerping v. Atjeh beslist,
zoodat in 1880 een burgerlijk bestuur werd
ingesteld; doch in d. toegevende staatkunde,
die nu gevolgd werd, zagen d. Atjehers een
bewijs v. aarzeling of zwakheid, d. eene verraderlijke overval volgde op d. anderen, en
in 1885 werd d. bezetting of onderwerping
v. Atjeh opgegeven en alleen een versterkte
stelling behouden, waarvan Kota-radja a. d.
riv. v. Atjeh 't middelpunt en Oleh-leh d.
haven is. Een spoorweg verbindt Oleh-leh
met Kota-radja en d. geheele forten-linie. 't
Geheele bezette deel vormt een cirkel-segment
v. 6 KM. straal, waarvan 't buitenste rayon
ter breedte v. een KM. vlak gehouden wordt
door 't gestadig v. d. weelderigen plantengroei
to ontdoen. Niettegenstaande alle voorzorgen
en waakzaamheid geschieden telkens onverhoedsche aanslagen, die altijd weder nieuwe
offers vorderen.
Atkarsk, eon stad met 16 000 inw., die
levendigen graanhandel drijven, ligt in 't
Europ. Russ. gouvernement Saratow, a. d.
mond der riv. Atkara en a. d. spoorw. v.
Saratow naar Koslow.
gab. 6 Mrt 1799
Atkinson (mom.
in Yorkshire, on overl. 13 Aug. 1861, was
architect on geoefend teekenaar, maar door
reislust bezield, ondernam hij, na een kortere reis door d. Oeral en d. Altai, vergezeld
v. zijne vrouw, een zevenjarige reis (1845-1852)
door N.- on Midden-Azie, waarbjj hij door
gansch Mongolia tot diep in China doordrong,
on naar zijn opgave 63 000 KM. aflegde. d.
Vrucht ziper onderzoekingen was niet zoozeer verrijking der aardrijksk. wetenschap,
als wel een schat v. 600 teekeningen, en een
in 1858 verschenen reisverhaal.
Atkyns (ROBERT), gab. 1621, overl. 1709,
was onder kon. Karel II rechter in 't Court

ATK.
of Common-pleas, maar legde in 1680 zijn
ambt neder, omdat 't Hof d. onafhankelijkheid der rechterlijke macht ondermijnde, en
verdedigde in 1683 in een schitterende pleitrede lord William Russell. — Koning Willem
III verhief hem tot president v. d. schatkist
.en tot Yoorzitter v. 't Hoogerhuis.
Atlanta is een bloeiende handelsstad
(vooral in graan en katoen) met 22 000 inw.,
in d. N.-Amerik. staat Georgia, a. een kruispunt v. spoorwegen.
Atlanten of Telamonen zijn menschenbeelden, die d. pui v. een gebouw onderschragen.
Atlantische oceaan heet d. zee, die
Amerika v. Europa en Afrika scheidt. Deze
beslaat een oppervlakte v. 1 630 000 vk. geogr.
mijl tuss. d. beide poolcirkels ; d. grootste
breedte, bew. Senegambia, is 9000 KM. d. kleinste breedte, bew. Noorwegen, is 1450 KM. Deze
zee is sedert 't begin der 16e eeuw d. groote
zee-handelsweg der Europeesche volken. 't Water v. dezen Oceaan wordt bewogen door d.
grooten aequatoriaal-stroom (zie dat art.), die
eerst v. d. Kaap d. Goede Hoop langs d. kust
v. Afrika loopt, nabij d. Evenaar Westelijk
naar Amerika gaat, en zich daar in twee
stroomen verdeelt, waarvan d. een langs d.
kust v. Guiana naar d. Antillen en d. andere
Zuidelijk langs d. kust v. Brazili6 loopt. d.
Voorn. eilanden in d. Atlant. oceaan zijn : Newfoundland, IJsland, d. Far-oar, d. Brittannische
eil., d. Bermuden, d. Azoren, d. Canarische en
Kaapverdische ell. , s. Helena en Ascension.
d. Bodem v. d. Atlant. oceaan bestaat uit twee
evenwijdige dalen, die v. 't N. n. 't Z. loopen
en door een Breeden rug met vulkanische
eilanden gescheiden worden; deze rug blijft v.
IJsland tot op 52° N.B. ongeveer 2800 M. onder d. oppervlakte, klimt dan, is bij d. Azorische eil. op 't hoogste en daalt tuss. d.
Keerkringen tot 3500 M. onder d. oppervlakte.
't Westelijke dal is 't laagst: tuss. Groenland
en Labrador 4500 M., ter hoogte v. New-York
5700 M. en 0. v. d. Antillen 7000 M. diep. 't
Oostelijk dal is bew. Brittannio 4500 M. en
tuss. d. Keerkringen 5700 a 6000 M. diep. Dit
is d. diepte in 't algemeen. Op sommige plaatsen is d. diepte veel grooter, 't grootst tuss.
't eil. Tristan d' Acunha en d. mond der Rio
de la Plata, ruim 13000 M., t. Z. v. d. Bermuden 11000 M. en 't Z. v. New-foundland 9000
M. d. Kennis v. d. plateaux en scherpe rotsranden is v. groot belang voor 't leggen
der trans-atlantische telegraafkabels, waartoe
vooral 't breede plateaux op 52° N.B. geschikt
is. Over't algemeen is d. bodem v. dezen Oceaan
niet rotsig en met zand of leem en dierlijke
kiezel- of kalkschalen bedekt. d. Noordzee en
d. binnenzeeen v. Europa, zooals d. Midden.
en d. Oostzee, zijn als golven v. d. Atlant.
oceaan to beschouwen, evenals d. bocht v.
Guinea in Afrika en d. golf v. Mexico in
Amerika. Over 't geheel is d. kust v. Europa
en N.-Amerika veel meer en dieper ingesneden dan die v. Afrika en Z.-Amerika. Van 't
hoogst belang voor d. scheepvaart en d. temperatuur v. W.-Europa is d. Golfstroom, 't n.'t
N.-0. terug vloeiende water v. d. Aequatoriaalstroom, dat in zeer warmen toestand uit d.
golf v. Mexico komt, op 41° N.B. een Oostelijke richting aanneemt en langs d. Iersche,
Britsche en Noorweegsche kust stroomend,
a. die landen een zachter klimaat geeft, dan
anders op die breedte zou verwachten.
Door deze Oostelijke wending ontstaat bewesten Afrika een gebied v. stroomstilte, waar
onmetelijke velden v. zeewier gedijen, waardoor een dusgen. sargasso of wier-zee gevormd
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wordt, die tuss. 10° en 25° N.B. d. oceaan over
een oppervl. v. 50 000 vk. geogr. mijl bedekt. Onderzeesche telegraafkabels zijn gelegd : in 1866
v. Valentia (op Ierland) naar New-foundland
3386 KM. lang; in 1869 v. Brest naar Massachusetts, 6095 KM. lang ; in 1873 een tweede
v. Ierland naar New-foundland; in 1875 v. Ierland naar Nieuw-Schotland, en in 1879 v. d.
Scilly-eil. naar New-Hampshire.
Atlas heette in d. Gr. mythologie een zoon
v. d. Titan Japetos, die met d. overige tita
nen d. hemel bestormde. Zeus stortte Japetos in d. Tartaros, en legde Atlas d. last
der geheele aarde op d. schouders. Een zeer
schoon atlasbeeld, d. aardbol torsend, versiert 't frontispice v. d. achtergevel v. 't
Paleis to Amsterdam. Men geeft ook d. naam
Atlas a. iedere verzameling v. land- of sterrekaarten, wijl vroeger, op d. titelplaat Atlas
d. spheer dragende werd voorgesteld. In d.
ontleedkunde noemt men Atlas d. bovensten
halswervel, die onmiddellijk onder 't achterhoofdsbeen op twee uitsteeksels, die in twee
holten passen, 't hoofd draagt. Atlas of satin
heet ook d. zijden stof, waarvan d. glanzende
scheringdraden a. d. buitenkant zichtbaar zijn.
Atlas-gebergte ('t) maakt in 't N. v.
Afrika d. scheidsmuur uit tuss. d. Middellandsche zee en d. woestijn Sahara. Ten gevolge
v. een opgave bij Ptolemaeus nam men twee
bergketens v. dezen naam aan, d. grooten en
d. kleinen Atlas, doch d. nieuwere aardrijksk.
onderzoekingen hebben bewezen, dat d. geheele
Atlas een zeer onregelmatig gebergte is, dat
uit versch. heuvelruggen, bergketens en afzonderlijke bergen gevormd is. d. Grootste hoogte
bereikt 't in Marokko, waar d. Dsjebel-el-Teldsj
(sneeuwberg) bijna 4000 M. bereikt. In Algiers
zijn d. hoogste punters 2300 M. boven d. zee,
en Oostwaarts v. daar daalt d. Atlas langzamerhand af. d. Rivieren, die v. d. NoordzUde
afvloeien, bereiken zeer spoedig d. Middell.
zee, en die naar d. Zuidzijde stroomen, verliezen zich in zoute moron of in 't woestijnzand.
't Land a. d. Zuidelijken voet, Biledulgerid,
genoemd, is echter rijk a. dadelboomen.
Atlas-vlinder (d.), Saturnia Atlas, behoort
tot d. fam. der nachtvlinders, en tot d. groep
der spinners (Bombyces). Hij woont in OostIndie en is voor zoover wij weten d. grootste
vlinder; zijn vlucht is 2 dM. breed.
Atlee (WASHINGTON LEMUEL), een N. - Amerik. geneesk., geb. to Lancaster, 22 Feb. 1808,
werd in 1844 hoogleeraar a. d. universiteit to
Philadelphia, maar legde in 1852 zijn ambt
neder, om zich geheel a. zijne uitgebreide en
gelukkige praktijk to wijden. Hij overl. in
1878. Hij schreef in 1853 The treatment of
certain fibroid tumors of the uterus"; in 1873
„General and differential diagnosis of ovarian
tumors" en in 1875 „Struggles and triumphs
of ovariotomy in Philadelphia".
Atmospheer, Zie Dampkring.
Atmometer of Atmidometer is een
werktuig, om d. verdamping v. 't water to
meten. Naar 't doel, dat men daarbij heeft,
is d. inrichting onderscheiden. In 't algemeen
laten deze werktuigen nog veel te wenschen
over. Begeert men voor een en dezelfde plaats
d. hoeveelheid v. 't uitgedampte water, gedurondo een reeks v. jaren, of in versch. jaargetijden, te leeren kennen, dan behoeft men
slechts een bak met water gestadig a. d.
lucht bloot to stellen; 't dagelijksch of maandelijksch verlies v. water door weging of
meting te bepalen, en door middel v. een regenmeter, gelijktijdig in aanmerking te nemen,
d. hoeveelheid v. gevallen water gedurende
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then zelfden tijd. Aldus heeft hier to lands
Musschenbroek, ruin dertig jaar lang, driemaal daags waarnemingen gedaan over 't
gevallen en verdampte water, en d. waterbouwk. Bruinings deed dit gedurende een
reeks v. jaren op 't huis Zwanenburg, tuss.
Haarlem en Amsterdam. Begeert men echter,
onder bepaalde omstandigheden, d. verdamping des waters bij ondersch. temperatuur
gedurende kleine tijdvakken to meten, dan
bedient men zich daartoe v. andere Limometers. Wijl echter een wateroppervlakte,
die te midden v. een dorren grond is , meer
zal uitdampen, dan een gelijke oppervlakte
waters, in een vochtige landstreek of in d.
zee zelf, gelijk dat door d. waarnemingen v.
Saussure bevestigd, en ook op zichzelf klaarblijkelijk is, zou men eigenlijk om d. ware
hoeveelheid verdampt water te bepalen, zich
bedienen moeten v. twee Atmometers, waarvan d. een midden op 't water, en d. andere
op droog land gepiaatst was. d. Uitkomsten,
die men door d. Atmometers heeft verkregen,
verdienen wegens d. onvolkomenheid der instrumenten nog niet zooveel vertrouwen, als
wenschelijk is. Uit d. reeks v. waarnemingen
op 't huis Zwanenburg blijkt, dat d. hoeveelheid verdampt water per jaar, door elk. gerekend, heeft bedragen 591,07 m. M. Behalve
dat deze opgave niet juist is, om d. reeds
vermelde onvolkomenheid v. d. toestel, die
tot d, waarnemingen gebruikt is, komt nog
in aanmerking, dat die waarnemingen bij
worst niet gedaan werden.
Atol, Zie Koraal-eilanden.
Atonie is gebrek a. spanning of samentrekking in d. vezels. Dit woord is synoniem
met asthenie (zie dat art.). d. Verschijnselen
v. atonie zijn gebrek a. d. noodige veerkracht
in d. hued en 't celwijs-weefsel, traagheid v.
lichaam en geest, vermoeidheid zonder daaraan ge6venredigde inspanning en ongeregelde
of gestoorde werkzaamheid der inwendige
organen. Een erfelijke aanleg tot atonie kan
niet miskend worden ; zij wordt door alle verzwakkende oorzaken, vooral door langdurige
overprikkeling, die door overspanning uitputting doet ontstaan, bevorderd. Vooral ontstaat
zij bij ontmenging v. 't blood, die door langgame metaalvergiftiging voortgebracht is. Ook
bij ziekten en gebreken der ademhaling,waardoor eon ongenoegzame bloedbereiding ontstaat, ziet men dikwijls atonie. d. Genezing
regelt zich naar d. oorzaken. Bittere, samentrekkende en versterkende middelen, waaronder vooral d. aanwending v. koude door
wasschingen en baden behoort, zijn met gepaste beweging en lichaamsoefening d. bests
geneesmiddelen.
Atoom noemt men, in natuurk. beteekenis,
d. kleinste deelen v. iedere stof, die verondersteld worden geene verdere verdeeling to kunnen ondergaan. Niemand heeft ooit een atoom
gezien, want ook met d. machtigste microscopen kan men een voorwerp niet in zijn
gronddeeltjes onderkennen. Verdeelt men een
lichaam werktuigelijk, dan blijven d. deeltjes,
hoe fijn ook, igelijksoortig a. 't geheel; stelt
men zich zulk een verdeeling voor tot 't
uiterste voortgezet, dan noemt men zulke onverdeelbare gronddeeltjes moleculen (zie dat
art.) Zulk eon molecule v. eon samengesteld
lichaam bestaat dan altjjd nog uit meerdere
atomen. Water bijv. is samengesteld uit twee
maten waterstof en een maat zuurstof; een
molecule water zou dus, veronderstellende
dat zuurstof on waterstof enkelvoudige lichamen of elementen zijn, nog altijd uit atomen
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zuurstof en atomen waterstof bestaan in d.
verhouding v. een tot twee. Op deze veronderstelling voortbouwende, meende men te
moeten aannemen, dat d. bestanddeelen v.
elke scheik. verbinding zulke kleinste deelen.
waren, en bracht men alzoo 't woord atoom
in verband met d. betrekkelijke hoeveelheden
der bestanddeelen, waaruit d. scheik. verbindingen bestonden ; voor deze uitdrukking nam
men later in d. sclieikunde 't woord mengingsgewicht of aequivalent aan, zoodat daar atoom.
en aequivalent gelijkbeduidend werden, ofschoon sommige scheikundigen een dnderscheiding, voor enkele elementen of grondstoffen, bleven aannemen. In 't algemeen.
verstaat men echter tegenwoordig in d. schei•
kunde onder d. benamingen v. atoom, aequivalent of aequivalent-gewicht, die onveranderlijke gewichtsverhouding, waarin ongelijksoortige stoffen zich scheik. kunnen veree-nigen en waarin zij zich onderling kunnen_
vervangen of verplaatsen. Men heeft tot aanduiding v. die gewichtsverhouding in getallen a. een stof een getallenwaarde, als grondgetal, moeten geven, waartoe sommigen d._
waterstof, d. meesten echter d. zuurstof kozen, welke men = 100 stelde, zoodat als men
zegt : 't aequivalent v. kalium is 489, dit
aanwijst, dat 489 gewichtsdeelen kalium 100 ,
gewichtsdlnzurofveich,md._
scheik. verbinding to vormen, die kali hoot..
Zoo heeft men gevonden, dat 't atoom of
aequivalent v. zwavel = 200 moat gesteld_
worden, want 200 gewichtsdeelen zwavel worden vereischt om met 489 gewichtsd. kalium
een scheik. verbinding (zwavel-kalium) te
vormen, om alzoo 100 gewichtsdeelen zuurstof to vervangen. Doze getallenwaarden kunnen, wanneer men door ontleding of een andere wijze v. onderzoek, tot d. kennis v. d._
samenstelling der stoffen gekomen is, op die
samengestelde stoffen worden overgebracht,
on geven dan d. aequivalenten der verbindingen to kennen. 't Woord atoom is v. Griekschen oorsprong (atopog) en beteekent ietsondeelbaars. Dat deel der scheik., Welk vooraL
d. opsporing der verhoudings- of aequivalentgetallen ten doel heeft, wordt in 't algemeen
d. leer der aequivalenten of stoechiometrie
genoemd. Verg. „Lehrb. d. StOchiometrie” von
Dr. H. Buff (2e Aufl. 1842) en „Schots eener
physiologie v. 't onbewerktuigde rijk der natuur", door C. H. D. Buys Ballot (1849).
AtowaI is een der Sandwich-oil. 't Ligt
t. N.-W. v. Owaihi, is 24 vk. geogr. mUl groot„
heeft 7000 bow. en twee havens : Waimea en
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Atramentum, Zie Verven.
Atrato (d. Rio) is een rivier in d. Z.-Amerik.
staat Nieuw-Granada; zij ontspringt op d_
W.-Cordillera's, ontvangt wel 150 zijrivieren,
en stroomt na eon loop v. 665 KM. in 't deel
v. d. golf v. Mexico, dat golf v. Darii; hoot..
d. Breedte v. d. benedenloop is 290 a 530 M.
en d. diepte minstens 4 on soms 20 M. Reeds
Humboldt heeft opgemerkt, dat een zijrivier v._
d. Atrato slechts door een heuvelrug v. 4 a 6
KM. breedte gescheiden is v. d. san-Juan-riv.,
die in d. Grooten Stillen oceaan uitloopt, zoodat,
hier d. aangewezen plaats was, om een kanaal
door d. landenFte v. Panama to maken.
Atrecht, Zie Arras.
Atresie is tegennatuurltjke sluiting v. natuurlijke • openingen, bijv. v. d. aars. Meestal
is zij aangeboren. Atresio kan zich echter ook
later vormen door onvolkomen genezing vwonden en zweren.
Atreus was d. zoon v. Pelops, koning v
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Ells. Hij en zijn broeder Thyestes doodden hun
schoonbroeder Chrysippos, vluchtten, en kwamen te Mycene a. 't hof v. Eurystheus, wiens
dochter Aerope Atreus huwde, die na d. dood
zUns schoonvaders koning V. Mycene werd.
Thyestes, vervoerd door een ongeoorloofde
liefde jegens zijns broeders gemalin, onteerde
diens huwelijksbed, en won bij haar twee zonen. Atreus verjoeg zijn broeder met die kinderen; doch deze ontvreemdde a. Atreus een
zoon, en overreedde dezen na eenige jaren, om
zijn eigen vader om hals te brengen. Dit werd
ontdekt, en d. zoon, dien Atreus voor een zijns
broeders hield ter dood gebracht. d. Wanhopige
vader bedacht voor deze dwaling een verschrikkelijke wraak. Hij veinsde verzoend te zijn, liet
Thyestes met zijn zoons ter maaltijd noodigen,
maakte zich heimelijk v. d. jongelingen meester, liet hen slachten, en hun vleesch a. zijn
broeder voorzetten! Hij wierp dezen na d.
maaltijd d. beenderen zijner eigen zonen toe,
en openbaarde hem met een schamperen lach
deze afschuwelijke wraak, waarover d. zon,
zooals d. dichters vertelden, schuil ging om
deze snoodheid niet te beschijnen (Zie voorts
't art. Aegisthus).
Atriden heetten Agamemnon en Menelaus,
als zonen of kleinzonen v. Atreus; d. eerste
werd d. oudere, d. laatste d. jongere Atrides
genoemd.
Atrium ('t) was bij d. Romeinen 't hoofdvertrek. 't Was een groote overdekte zaal ;
daarvoor was d. voorhof (vestibulum), die
door een deur (ostium) toegang tot 't atrium
gaf, waar achter en om d. bij-vertrekken
waren. In 't atrium waren d. beelden der
voorvaderen en d. slaapplaats v. 't hoofd des
huizes. Hij ontving er zijne bezoekers en
zijn echtgenoot vervaardigde daar hare handwerken.
Atropa, Zie Doodkruid.
Atrophie is verminderde of ongenoegzame
voeding v. 't geheele lichaam of v. een bepaald deel. In een leveed lichaam verkeeren
alle deelen in aanhoudende stofwisseling. Algemeene atrophie, ook wel marasmus genoemd,
ontstaat wanneer d. weefsels ongenoegzaam
gevoed worden, wanneer 't gestadige verlies
a. bestanddeelen zich niet door toereikende
toevoeging v. nieuwe stoffen uit 't bloed herstelt. d. Oorzaken v. algemeene atrophie kunnen dus tweeledig zijn, nl. zulke, waardoor 't
verlies der weefsels a. bestanddeelen vermeerderd wordt, en zulke die d. toevoer v. nieuwe,
voedende bestanddeelen beletten of verminderen. Alles wat 't leven verzwakt: overmatige en te lang voortgezette inspanning of
opwekking, gebrek a. slaap, angst, verdriet
of andere neerbuigende gemoedsaandoeningen,
vaatprikkel door koortsen, behooren tot d.
eerste. Tot d. tweede rekent men : ongenoegzame hoeveelheid voedsel, of spijzen, die ongeschikt zijn om tot voeding te dienen; ziekten v. d. werktuigen der spijsvertering en v.
d. klieren v. 't darmscheil, waardoor te weinig
chyl wordt bereid, of deze niet in 't bloed
opgenomen wordt ,• afwijkende richting in d.
assimilatie V. chylus tot bloed; wanneer er
geen goede vezelstof of eiwit tot herstelling
der weefsels gevormd wordt, wanneer deze
stoffen geen samenhang hebben en geneigd
zijn, om in ontbinding over te gaan, of vormlooze vereenigingen samen te stellen; overmatige ontlastingen v. bloed, otter, wei, zog,
sperma, slijm ; gezwellen, die zich ten koste
v. 't lichaam voeden, vooral kankers en soms
ook ingewandswormen, zooals d. lintworm.
Hieruit ziet men, dat algemeene atrophie
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als verschijnsel d. oorzaak v. haar ontstaan
niet ophelderen kan, maar in verband tot
hare oorzaak en tot d. andere verschijnselen
eener ziekte is zij v. 't grootste gewicht, om
d. toestand v. d. lijder te beoordeelen.
Atrophie v. een bepaald deel vormt zich

meest, wanneer er geen genoegzame hoeveelheid bloed toegevoerd wordt. Dit gebeurt bij
werkeloosheid v. 't orgaan; zoo atrophieert
't oog bij volslagen blindheid, en vermageren
d. spieren in vele gevallen v. verlamming.
Vandaar ook, dat sommige organen in d.
ouderdom, wanneer hunne verrichting ophoudt
en afneemt, atrophieeren, zooals d. borstklieren en d. testikels. Dikwijls neemt men gedeeltelijke of geheele atrophie v. een orgaan
waar, ten gevolge v. veranderingen in 't weefsel door ontsteking of door andere ziekten,
die 't maaksel v. 't orgaan beleedigen, voortgebracht. Druk op naburige vaten vermindert
d. toevoer of snijdt dien af, en vandaar ook
atrophie v. d. deelen, die hun bloed door deze
moesten ontvangen.
Bekendheid met d. oorzaken zal in vele ge
vallen d. aanwijzingen voor d. behandeling
v. algemeene atrophie geven. Zoo 't mogelijk
is, moet d. oorzaak worden weggenomen, of
d. gevolgen daarvan worden tegengegaan;
goed voedsel moot in genoegzame hoeveelheid
worden gegeven en een gewenschte working v.
d. organen der spijsvertering, assimilatie en
d. omloop v. 't blood worden bevorderd. Zoo
zal atrophie, die uit overmatige of to lang
voortgezette inspanning is ontstaan, door rust
en voeding worden tegengegaan, waarbij men
wijn en, zoo er reeds uitputting bestaat, prikkelende middelen zal toedienen. Tegen atrophie
als gevolg v. slapeloosheid, aanhoudende pijnen en gemoedsaandoening zijn verdoovende,
slaapwekkende middelen, afwisseling v. bezigheden, afleiding door uitspanning of verandering v. lucht aangewezen. Bijzondere omstandigheden moeten hier tot bepaalde aanwijzingen leiden. In d. meeste gevallen v. atrophie is
goede voeding een hoofdvereischte, waarbij
men vooral moat opletten, dat doze in verhouding tot ieder geval, m verband tot d.
krachten, 't al of niet bestaan v. koorts, hare
onderscheiden graders, d. toestand der spijsverteringswerktuigen gewijzigd zal moeten
worden. Bij 't gebruik der spijzen, die als voedende bekend staan, heeft d. ondervinding dat
v. levertraan gevoegd, die bij vele atrophien
met vrucht aangewend is. Prikkelende middelen zullen in enkele gevallen, maar opwekkende, bittere, samentrekkende, versterkende,
zoogen. tonica en roborantia, in d. meeste gevallen aanwending vinden, waarbij men tevens
d. afscheidingen en ontlastingen zal trachten
te regelen. Bij plaatselijke atrophie zal men
soms d. oorzaak kunnen wegnemen, die d.
toevoer v. blood afgesneden had, zoo als bij
gezwellen, die op d. vaten drukken. Soms zal
d. atrophie v. een deel door bevordering v.
d. omloop v. 't blood kunnen gestuit worden,
of zelfs worden opgeheven, on zoo kunnen
spieren, die lang werkeloos waren, door blaartrekkende pleisters, electriciteit en, vooral bij
aanvankelijke herstelling, door beweging, die
a. d. krachten gegvenredigd is, weder in omyang toenemen. Bij atrophie, die een gevolg
is v. ontsteking, kan men soms met vrucht
d. middelen gebruiken, die d. ondervinding in
dergelijke toestanden als beproefd aangetoond
heeft, zoo als jodium-bereidingen, vooral in

verbindingen met tonica toegediend. Zoowel
bij algemeene als plaatselijke atrophie zal d.
hulp der kunst dus, zoo zij al in vele geval-
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len Been geheele genezing kan aanbrengen,
dikwijls d. voortgang kunnen vertragen of stuiten en dus niet te vergeefs ingeroepen worden.
Atropine en daturine is een hevig werkend vergif, een alkaloid, dat verkregen
wordt uit Atropa Bella-donna (dolkruid) en
ook uit Datura Stratnonium (d. doomappel).
't Kristalliseert in glinsterende naalden, smelt
bij 115° C. en is oplosbaar in water en in
alkohol. 't Is een krachtig tegengif bij morphine-vergiftiging. d. Oogarts wendt atropine
aan, om 't oog een tijdelijke rust te verschaffen;
een weinig op 't oog gedruppelde atropine
verlamt tijdeltjk 't accomodatie-vermogen, zoodat d. pupil zich zeer verwijdt.
Atropos, Zie Parken.
Atropos, Zie Doodshoofdvlinder.
Attalea heet een palmengesl., waarvan
d. soorten in Z.-Amerika, voorn. in 't gebied
der Amazonen-rivier, groeien. Van A. funifera
worden sterke vezels gewonnen en d. noten,
die onder d. naam v. Lissabonsche kokosnoten
bekend zijn, en v. A. cohune komt palmwijn
en uit d. noten eon soort klapper-olie.
Attalus heetten drie koningen v. Pergamus, die v. 269 t. 133 v. Chr. geregeerd hebben.
Dit Pergameensche rijk was door EUMENES
gedurende d. worsteling tuss. d. veldheeren
v. Alexander d. Groote uit 't Westelijk midden
v. Klein-Azle gevormd ; 't werd een toevluchtsoord v. geleerden, en er werd een belangrijke,
op perkament geschreven boekerij bijeengebracht. Attalus I was oorlogzuchtig en streed
met afwisselend geluk tegen zijne buren en
als hoofd v. 't Aetolisch verbond tegen Macedonia. Attalus III woedde als een waanzinnige wreedaard onder zijne bloedverwanten
en vermaakte zijn nalatenschap a. d. Romeinen, die daaronder ook 't Rijk verstonden,
dat zij bezetten en tot een Rom. provincie
ma akten.
Attar (FERID EDDIN), geb. omstr. 1119 n.
Chr. in Khorassan, was een beroemd Perzisch
dichter, die in hoogen ouderdom door d. Mongolen onder Dsjengiskhan werd gedood. s. DE
SACY heeft een deel zijner gedichten in 't
Fransch vertaald, en zijn overige werken zijn
in handschrift in d. Nation. bibl. te Parijs.
Atterbom (PETER DAN. AMAD.), geb. 19
Jan. 1790, to Asbo, in d. Zweedsche prov.
Gothland, studeerde to Upsala, stichtte reeds
op jeugdigen leeftUd met eenige geestverwanten 't r Aurora-verbond", dat een nieuwe letterk. richting voorstond, on een tijdschrift
„Phosphorus" uitgaf, dat tot 1813 bleef bestaan, in Atterbom's geest critieken, dichtstukken en opstellen leverde, maar bij d.
oudere richting vinnigen tegenstand vond.
Na een reis naar 't Zuiden werd Atterbom
in 1820 onderwijzer v. kroonprins Oscar, in
1828 hoogl. in d. logica en in 1835 hoogi. in
d. aesthetica a. d. universiteit to Upsala. Hij
overt. 21 Juli 1855, en heeft vele dicht- on
prozawerken geschreven, the bijeenverzameld
zijn in een uitg. v. 10 din (1854-1864). Zijne
verzen zijn diepzinnig en vloeiend, zi, n wijsbegeerte heeft een Christelijke strekking.
Attersee (d.) is een meer in Opper-Oostenrijk, t. W. v. 't Traun-meer. 't Heeft een oppervl.
v. 4700 HA., ligt in een gebergte-kom 460 M.
boven d. zeespiegel en is soms 170 M. diep.
't Water ontlast zich door d. Ager in d.
Traun.
Attest, attestatie is een door een bevoegde autoriteit afgegeven verklaring. Een
attestatie de vita is een door 't dagelijksch bestuur der gemeente of to Oven verklaring,
dat iemand op d. daarin genoemden datum
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in Leven was, zooals o. a. noodig is tot 't
innen v. een pensioen.
Atticismus is 't eigenaardige v. 't sierlijke welluidende dialect in Attika, meer bijzonder in Athene. Attische stijl is 't geestige,
schitterende, sierlijke en toch eenvoudige, 't
pittige en afdoende, dat o. a. in d. stijl v.
Demosthenes on Plato uitkomt. Attisch zout
zijn d. vonken v. vernuft, die a. d. gelukkigen
geest der Attieners zoo mild ontsprongen.
Atticus (TITUS POMPONIUS) werd 109 j. v.
Chr. to Rome geb. Reeds vroeg toonde hij
een bijzondere voorliefde voor wetenschappen
en letteren, die door een langdurig verblijf to
Athene nog aangewakkerd werd. Te Rome
teruggekeerd op aanzoek v. Sylla, weigerde
hij daar eenige staats-betrekking waar to nemen, doch hij ging om met d. aanzienlijkste
staatslieden en veldheeren, stond bij hen om
zijn onbaatzuchtigheid en edel karakter in
hoog aanzien en oefende aldus een weldadigen invloed uit op d. openbare aangelegenheden to Rome. Meer bijzonder is hij als vriend
v. Cicero bekend, v. wien nog 18 boeken met
brieven a. Atticus tot ons gekomen zijn. Atticus
overleed 32 j. v. Chr. Zijn Leven is door Cornelius Nepos beschreven. Een andere ATTICU5
(TIB. CLAUD.) met d. toenaam HERODES, was een
redenaar, geb. to Marathon, 104 n. Chr., overt.
180 n. Chr. Hij onderwees Marcus Aurelius en
Lucius Verus in d. welsprekendheid, en verwierf d. bijnaam „Koning v. 't woord." Hij
was onmetelijk rijk en besteedde zijn fortuin
a. prachtige bouwwerken, o. a. 't Odeon.
Attiek (afgel. v. Attika), heet in d. bouwkunst 't gedeelte v. d. gavel, dat boven d.
hoofdlijst is, en dient om 't dak onzichtbaar
to maken. 't Wordt gebruikt, om beelden to
dragen of om er reliefs en opschriften in aan
to brengen.
Attika, d. staat v. 't oude Griekenland,
wiens hoofdstad Athene was (zie dat art.),
omvatte een schiereiland, dat t. N. door BoeOtie,
t. W. door Megaris, t. Z. on 0. door d. zee
begrensd wordt, on waarvan d. kern bestaat
uit d. bergketen Cithaeron, waarvan d. hoogste
punten zijn d. Pentelikos (ruim 1100 M.) d.
Hymettos (ruim 1000 M.) on d. Laurion (360 M.).
Dit gewest is arm a. water, want zelfs d.
mildste beak, d. Cephissos, droogt des zomers
op. Volgens d. legende kwam Cecrops omstr.
1550 v. Chr. met een volkplanting uit Egypte
hier aan, en bouwde hij Athene, dat eerst
Cecropia heette. Theseus vereenigde alle Attische volksstammen en verhief Athene tot
hoofdstad. In d. bloeitijd woonden er 135 000
vrije lieden en 360 000 slaven. 't Belangrijke
ail. Salamis en vele kleine ail. werden er bij
gerekend. Tegenwoordig maakt Attika, met
Megaris on Aegina vereenigd, een nomarchie
uit v. t koninkrijk Griekenland, ter grootte v.
116 1i, vk. geogr. mill met 185 000 bew., die ten
platten lande veeteelt, wijn- en olijfbouw
drij yen.
Attila (ETzEL), bijgen. Geesel Gods, aanvoerder der Hunnen, was een geweldig veroveraar. Hij deelde aanvankelijk 't gezag met
zijn broader Bleda (433) maar haakte naar een
onbeperkte en uitgebreide heerschappij, waartoe d. verzwakte toestand v. 't Romeinsche
rijk hem d. gelegenheid scheen aan to bieden.
RU liet zijn broader dooden on onderwierp in
d. eerste jaren eenige Sarmatische en Duitsche
volksstammen. Hierop drong hij in 't Oostersche Keizerrijk over d. Donau tot a. d. grenzen v. Hellas, en verwoestte alies to vuur
en to zwaard tot Konstantinopel. Keizer Theodosius kocht d. vrede (446) voor d. afstand v.
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een groote streek t. Z. v. d. Donau, d. betaling v. een jaarlijksehe schatting v. 2100 pond
goud, der krijgskosten en 't stellen v. aanzienlijke gijzelaars. 't Krachtig optreden v.
Theodosius' opvolger, Marcianus, deed d. verdelgingszucht der Hunnen d. richting nemen
naar 't Westersche rijk. Aan 't hoofd v. 700 000
Barbaren rukte Attila over d. Rijn in 't Belgische en Keltischelie (451). Vele bloeiende
steden werden verwoest, maar zijn verder
doordringen gekeerd door 't verbond v. d. Rom.
veldheer Aetius met d. West-Gothen en d.
Galliers. Op d. Catalaunische vlakte, nabij 't
tegenw. Chalons, werd een beslissende slag
geleverd en Attila tot d. aftocht gedwongen.
Maar in 't volgend jaar rukte Attila weder
in Italie, verwoestte Aquileja, en kwam voor
Rome, waar hij a. paus Leo tegen betaling v.
schatting d. vrede schonk. Op zijn terugtocht
uit Italie vond men hem op een morgen dood
op zijn bed (454). Hij was een dwingeland,
wiens heerschappij, op geweld en krijgsgeluk
gevestigd, met zijn dood een einde nam. 't
Rijk, door hem gesticht, verviel met zijn dood,
wijl zijn zonen daarover in onderlingen strijd
geraakten. Zijn optreden heeft echter zulk een
diepen indruk achter gelaten, dat een kring
v. volksoverleveringen en legenden ? waaronder
't Nibelungenlied 't voornaamste is, zich om
zijn persoon en daden heeft gevcrmd. d. Beste
werken over Attila's leven zijn: J. v. Muller,
„Attila, der Held des 5n Jahrhunderts" (Weenen, 1806); Haage, „Geschichte Attilla's" (Celle,
1862) en Thierry „Histoire d'Attila et de ses
successeurs" (2 dln, 2e dr. 1874).
Attilius Regulus, Zie Regulus.
Attische Philosophie wordt in 't algemeen d. wijsbegeerte genoemd, die sedert
Socrates te Athene bloeide. Men verstaat er
meer bepaald d. Socratische school door, waarvan d. voorgangers meest te Athene leefden
en leerden, zoo als Aristoteles, Plato, Antisthenes, Zeno e. a.
Attitude is een Fransch woord, dat houding beteekent en in d. kunst gebrui'kt wordt,
om d. stand aan te duiden, die 't menscheltjk
lichaam heeft bij bepaalde verrichtingen of
gemoedsaandoeningen. d. Attitude v. 't model
is een belangrijke factor in 't werk v. d.
schilder en beeldhouwer. d. Kunst om antieke
standbeelden en groepen voor te stellen, 't
vormen v. zoogen. tableaux vivants, in 't laatst
der 18e eeuw opgekomen en sedert tot groote
volkomenheid gebracht, berust geheel op d.
attitude.
Attius, Zie Accius.
Attock is een sterke vesting, d. sleutel v.
Indict, a. d. rivier d. Indus, die hier ruim 180
M. breed en bij lagers waterstand 9 M. diep
is, en tegenover d. mond v. d. Kaboel. d.
Vesting werd door Akbar in 1581 aangelegd
of versterkt, en telt slechts 3000 inw., maar
v. ouds was d. steile rotskloof, waardoor d.
Indus hier stroomt, d. weg, langs welken d.
veroveraars in India drongen.
Attorney (letterl. tot wien men zich wenden kan) is in Engeland d. titel v. een klasse
v. rechtsgeleerden. d. Pleitbezorgers zijn daar
barristers of attorneys; d. barristers houden
voor d. gerechtshoven d. pleidooien, maar d.
attorneys verzamelen voor d. client d. processtukken, dienen die in, sporen d. bewijsmiddelen op, en stellen in 't algemeen d. barrister
in staat, om d. belangen v. d. client te kunnen
voorstaan.
Attractiva (medicamenta), afleidende geneesmiddelen, dienen om d. toevloed v. sappen
naar een bepaald lichaamsdeel to lokken en
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alzoo v. een ander lichaamsdeel of te leiden.
Hiertoe behooren: baden, pleisters, bloedzuigers en koppen.
Attractie, Zie Aantrekking.
Attribuut is een woord dat, uit 't Latijn
afgeleid, letterlijk beteekent: het tot iets anders
toegevoegde. In d. Logica heeft 't d. meer bepaalde beteekenis v. een aan een subject toegeschreven eigenschap, meer bijzonder, d. uit
d. wezenlijke kenteekenen v. eenig begrip
volgende bepaling, bijv. d. vatbaarheid v. d.
mensch om zich willekeurig to bewegen, als
't gevolg v. zijn dierlijk lichaam. Een andere
beteekenis heeft dit woord in d. beeldende
kunst. Daar beteekent 't een symbool of kenmerk, dat a. een persoon gegeven wordt, om
zijn karakter
k
of bedrijf aan to wijzen of to
verduidelijken. 't Attribuut heeft alleen beteekenis door zijn verbinding met d. voorstelling,
smelt daarmede samen en vormt er dan zekere eenheid mede. d. Behoefte a. attributen
grondt zich op d. beperktheid v. d. beeldenden kunstenaar in d. uitdrukking v. 't onstoffelijke. 't Genie weet ze dikwerf door een
zinrijke voorstelling of karakter-uitdrukking
to vermijden; soms zijn zij echter ter verklaring v. 't beeld noodzakelijk. d. Ouden voegden meestal attributen bij hunne beelden die,
a. hun eerdienst of 't leven ontleend, dienden
om een bepaalde handeling uit to drukken.
d. Grieken verstonden d. kunst, om met weinig veel uit to drukken, en wig zij 't beeld,
dat zij voorstelden, 't meest wilden doen uitkomen, verkleinden zij dikwerf d. attributen.
Zij behandelden ze zoo zorgvuldig niet als d.
hoofdfiguur, zOO zelfs dat zij bij helden-beelden of die v. kampende goden, d. tegenstanders aanmerkelijk verkleinden, om 't beeld v.
d. god of held zooveel to schooner on edeler
to doen uitkomen. d. Kennis der attributen,
die bovendien reeds veal studio vereischt,
wordt door doze wijze v. zien verzwaard. Tot
voorbeeld dient, dat d. schepter, d. arend, d.
bliksem attributen v. Zeus (Jupiter) zijn; zoo
als d. uil, d. krekel op d. laps on 't Medusahoofd die v. Pallas (Minerva.) In d. Christelijken eerdienst is dikwijls v. attributen gebruik
gemaakt, en hebben deze een dichterlijko uitdrukking en beteekenis. Zoo vindt men in oude
Christelijke kerken meermalen een grijsaard
met kinderen op of nevens zijn schoot voorgesteld, waarmede d. aartsvader Abraham
bedoeld wordt. Als Christus bij 't sterfbed
zijner moeder, met een kind op d. armen afgebeeld is, beteekent dat kind Maria zelve.
Op oude sarcophagen draagt Christus een staL
op oude schilderijen d. aarde. 't Attribuut v.
d. aartsvader Jakob is d. ladder, v. David d.
harp. d. Apostelen hebben ieder eon attribuut.
Zoo is d. gordel v. Maria in d. hand eons mans
't attribuut v. Thomas d. sleutels dat v. Petrus.
Een attribuut der Evangelisten on kerkvaders
is een pennekoker of schrijfgereedschap, voornamelijk voor d. apostel Johannes. Een book
of rol beduidt 't Evangelie. 't Attribuut v.
d. Egyptischen Antonius is een kruk in d.
hand. s. Ambrosius wordt met een roede
afgebeeld, dewijl hij, met dit wapentuig voorzien, keizer Theodosius belette d. kerk binnen to treden. 't Model eener kerk, in d. hand gehouden, wijst d. titel-heilige of ook wel d. stichter eener kerk aan. Over d. leer der attributen
zie men Winckelmann, „Versuch einer Allegorie.' Daarenboven heeft Didron in zijn „Iconographic Chretienne" en „Histoire de Dieu" een
schat verzameld voor ieder, die d. attributen
wil leeren kennen, die 't Christendom a. vereerde on Bijbelsche personen, zoowel in d.
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Grieksche als in d. Latijnsche kerk, heeft
toegekend.
Engelsch natuurk.,
Atwood (GEORGE),
geb. in 1745 en overl. nin1807, is voorn. bekend
door d. door hem bedachten toestel, om d.
wetten v. d. vrijen val der lichamen aan to
toonen, 't zoogen. valwerktuig v. Atwood, 'twelk
bij 't bespreken v. d. val der lichamen zal
besproken worden. ATWOOD heeft ook een
verdienstelijk handbook over d. grondbeginselen der natuurk. geschreven.
Atys, Attys of Attes was in d. fabelleer
een schoon jongeling, als vondeling door herders opgevoed en d. lieveling der godin Cybele.
Volgens 't eene verhaal doodde zij hem uit
ijverzucht, volgens 't andere stierf hij door
een wild zwijn, dat Zeus op hem afzond;
maar Cybele veranderde zijn lichaam, om 't
tegen vergankelijkheid to bewaren, in een
pijnboom. In 't begin der lente werd jaarlijks
een groot feest ter eere v. ATYS gevierd, dat
overeen kwam met d. Adonisfeesten.
Aubade (Een) is een zang- of muziek-uitvoering in den morgen voor d. woning v.
iemand, dien men hulde en eer wil bewtjzen,
gelijk zulk eene uitvoering serenade heet, als
die 's avonds geschiedt.
Aubaine (Droit d'), jus albingii, afgeleid v.
alibi natus, d. i. elders geboren, heette in vroeger tijden 't recht v. d. landsoverheid, om
zich v. een nalatenschap, die een vreemdeling
bij zijn overlijden in 't land bezat, met uitsluiting v. wettige erfgenamen, meester to
maken. Bij 't toenemend volkerenverkeer heeft
dit recht meer on meer zijn beteekenis verloren en is 't afgeschaft. In vele Duitsche
staten werd 't reeds vroeg bij verdragen opgeheven, in Frankrijk, op 6 Aug. 1790, door
d. Nationale vergadering afgeschaft. Volgens
ons burgerlijk recht (Burg. Wetb. art 884) kon
een vreemdeling erven, in al d. gevallen,
waarin een Nederlander dit kan in 't land v.
d. vreemdeling, onverschillig of hem dit recht
bij tractaat dan wel bij d. wetten v. 't land
gewaarborgd zij. Deze reciprociteit kon nog
eenigszins als een overblijfsel (althans wat
d. gevolgen betreft) v. 't oude droit d'Aubaine
beschouwd worden, waarom ook dit art. bij d.
Wet v. 7 Apr. 1869 is afgeschaft. Nederland
heeft over dit recht tractaten gesloten met
Oostenrijk, Frankrijk, Pruisen, Beieren, Wurtemberg, Saksen-Weimar, Waldeck, Oldenburg
en Denemarken. In Rusland worden alle vreemdelingen, en dus ook Nederlanders, als erfgenamen in d. nalatenschap hunner bloedverwanten toegelaten.
Aubanel (Jos. M. J. B. TH.), geb. 26 Mrt
1826, to Avignon, werd boekdrukker, maar
legde zich met kracht en vrucht toe op d. Provencaalsche taal en poezie. In verbinding met
MISTRAL en ROIIIIANILLE bezorgde hij nieuwe
uitgaven v. oude Provencaalsche dichters. Zij
leverden in die taal ook eigen opstellen. Met
grooten bijval werd Aubanel's „'t Half geopende Granada" ontvangen (1860).
Aube (d.) is een rechtsche tak v. d. Seine,
ontspringende op 't plateau v. Langres, en
stroomend langs Bar en Arcis, waar zij bevaarbaar wordt. 't Departement v. d. Aube is
111 vk. geog. mijl groot en heeft 255 000 bow.
d. Hoofdst. is Troyes. Twee derde v. d. grond,
't Zuidelijk deel langs Seine en Aube, is vruehtbaar bouwland, 't Noorderdeel is een krijtbodem met een dunne humus-laag bedekt. 't
Hoofdvoortbrengsel is wijn.
Auber (DAN. FRAN9. ESPRIT), 29 Jan. 1784
to Caen in Norman.die geb., was door zejn
vader voor d. handel bestemd, doch raakte
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door zijn kennismaking met d. violoncellist
Lamaze a. 't componeeren v. muziekstukken,
genoot daarop 't onderwijs v. Cherubini en
wijdde zich a. d. dramatische muziek. Zijn
eerste proeven („le Sejour militaire", 1813;
„le Testament" en „les Billets-doux", 1819)
waren niet gelukkig; doch grooten bijval
vonden reeds zijn opera's „La bergere chatelaine" on „Emma". Van dien tijd of (1821) volgden jaarlijks nieuwe opera's elkander op, en
vergrootte hij ook jaarlijks d. reeds verworven roem. d. lieest geliefde zijner opera's
zijn : „la Muette de Portici", „l'Elixir d'amour" ;
„Fra Diavolo" ;• „le Cheval de bronze"; „les
Diamants de la couronne"; „Gustave ou le
bal masque" en „Haydee". Doze alle zijn
met groote gemakkelijkheid gecomponeerd,
vol treffende melodien, doch zonder diepte
des gevoels, 't oor streelend maar d. hooger
gestemden geest niet bevredigend. Auber overl.
12 Mei 1871 to Pans.
Auberie (NICOLAS Of ANTOINE), in 1616 to
Parijs geb., in 1695 gest., schreef een aantal
werken, door Niceron („Memoires" t. XIII)
opgegeven, waarvan d. meest geachte zijn
een „Histoire du cardinal de Richelieu et du
cardinal Mazarin".
Auberlen, geb. 18 Nov. 1824 to Fellbach
bij Cannstadt, studeerde to Tubingen in d.
theologie, en werd in 1851 hoogl. to Bazel,
waar hij op 2 Mei 1864 overl. Hij heeft veel
uitlegk. en stichtelijke werken geschreven,
o. a. „Der Prophet Daniel und die Offenbarung
Johannis" (1854) en „Die beiden Briefen Pauli
an die Thessalonischen" (2e dr. 1867). Hij was
een ijverig prediker v. 't geloof a. eene algeheele ingeving der bijbelboeken.
Aubert (HERMANN), geb. 23 Nov. 1826 to
Frankfort a. d. Oder, studeerde to Berlijn en
to Heidelberg in d. geneesk., werd in 1860
hoogleeraar to Breslau en in 1865 professor
in d. physiologic en directeur v. 't physiologisch instituut to Rostock. Hij schreef o. a.
„Grundzilge der physiologischen Optik" (1876)
en „Bausteine zu einen medicinischen Institut*
(1878). Met FR. WIMMER gaf hij uit: „Aristotoles funf BUcher von der Zeugung und Entwicklung der Thiere" (1860) en „Aristoteles'
Thierkunde" (2 dln 1868) in Griekschen tekst
met Hoogd. vent. en aantt.
Aubertin (Esi&E), in 1595 to Chalons-DurMarne geb., predikaztt to Chartres (1618) en
to Parijs (1631), schreef slechts den bock, dat
hem echter een grooten naam verwierf. 't
Verscheen in 1633 en voert tot titel „L'Eucharistie de Pancienne Eglise," in 1654 door David Blondel in Deventer in 't Lattjn uitgegeven. Btj d. twist tuss. Port-Royal en Claude
word dit werk on d. naam v. Aubertin eerst
recht vermaard; Claude had aanhoudend gelegenheid, om over d. groote verdiensten er
van to spreken. Aubertin stierf to Parijs 5 Apr.
1652. In zijn laatste oogenblikken poogde d.
pastoor v. s. Sulpice hem tot d. R. Bath. kerk
over to halen, doch to vergeefs. Bayle wijdde
hem een belangrijk artikel („Diet. hist. crit.”,
Paris 1820).
Aubertin (CHARLES), geb. 24 Dec. 1825, to
s. Dizier, werd hoogl. a. d. universiteit to
Dijon, in 1872 rector der academie to Clermont, en in 1874 a. die to Pontiers. Hij schreef
o. a. ,,Etude critique sur les rapports supposes entre Seneque et s. Paul" (2e dr. 1869);
„l'Esprit public au XVIII siècle" (1872) en
„Histoire de la langue et de la litterature
francaises an moyen-age" (1879, 2 dln).
Aubervilliers, ook Notre Dame des
Vertus geheeten, is een gemeente met ruim
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22 000 bew., 8 KM. ben. Parijs, binnen d. for't Is een aloude bedevaartplaats,
en er zip vele fabrieken v. allerlei aard.
Aubigne (THEOD. AGRIPPE d.), geb. 28 Feb.
1550 op 't kasteel s. Maury in Saintonge,
was een ijverig medestander en vertrouweling
v. kon. Hendrik IV. Hij had groote geestesgaven on lust tot d. studio, maar d. tijdsomstandigheden riepen hem in d. gelederen der
Hugenoten, waar hij met vermetelheid streed.
Hendrik IV verhief hem tot veldmaarschalk,
stadhouder v. 't ail. Oleron en vice-admiraal
v. Guienne en Bretagne. Hij paarde gemoedelijkheid a. vrijmoedigheid, en had daardoor
veel tegenstanders a. 't Hof. Na d. dood v.
Hendrik IV trok hij zich terug - hij ging in
1620 te Geneve wonen, waar hij 29 Apr.
1630 overl. Zijn „Histoire universelle de cequi
est passe 1550-1601" en zijne ,Memoires" hebben voor d. kennis v. 't tijdvak v. Hendrik
IV groote waarde. Mad. MAINTENON (zie dat
art.), die FRANVISE D'AUBIGNE heette, was zijn
kleindochter.
Aublet (Fu5EE), een Fransch kruidkundige,
is vooral bekend door zijn „Histoire des Plantes
de la Guyane Francaise" (Paris 1775, 4 vol. met
392 platen), d. vrucht v. een reis, die hij naar
Fransch Guyana, op last v. d. Koning v.
Frankrijk, in 1762 ondernam. Hij was een
leerling v. B. de Jussieu, maar, naar 't oordeel
zijner tijdgenooten, zeer los v. leefwijze, zoodat Martinus Vahl, die als zeer gelooiwaardig
bekend staat, hem zelfs verweet, dat hij d. in
bovengen. werk afgebeelde planten geenszins
zelf verzamelde, maar, door zijn losbandigheid voortdurend a. 't ziekbed gekluisterd, d.
zorg daarvoor a. d. inboorlingen v. Guyana
overliet. Niettegenstaande Aublet geen kruidkundige v. d. eersten rang is, werd toch 't
plantengesl. Aubletia naar hem genoemd.
Aubry (CLAUDE CHARLES), geb. to Bourg
in 1773, klom onder 't Schrikbewind en 't Directoire snel in rang op als artillerie-officier,
en werd onder Napoleon chef v. d. generalen
staf der artillerie. Vooral in d. veldtocht v.
1809 onderscheidde hij zich door 't leggen der
bruggen over d. Donau, waarvoor hij tot brigade-generaal bevorderd werd. In d. slag bij
Eszlingen werd hij echter zwaar gewond.
Toch had hij belangrijk deel a. d. tocht v. 't
Groote leger in 1812, verwierf grooten roam
bij Smolensk, a. d. Moskowa en bij Borodino,
en redde een deel v. 't Groote leger door 't
leggen der bruggen over d. Beresina. Hij word
daarvoor tot graaf verheven en tot divisiegeneraal benoemd. In dezen rang streed hij
op 18 Oct. 1813 bij Leipzig, toen hij doodelijk
gewond werd en stied.
Aubry - Lecomte (HYAC. L. v. J. B.), geb.
to Nizza, 31 Oct. 1797, was een voortreffelijk
lithograaf. Hij overl. to Parijs 2 Mei 1858, on
heeft een volledig stel zijner platen, 308 stuks,
a. d. Nationale Bibliotheek nagelaten.
Auburn is een stad met 22 000 inw. in d.
N.-Amer. staat New-York a. 't Owasco-weer
en een kruispunt v. spoorwegen. Er is een
groote gevangenis, van walks inrichting 't
Auburnsche stelsel afkomstig is, waarover bij
't onderw. Gevangenissen zal gesproken worden.
Aubusson (PIERRE D') was in 't midden
.der 15e eeuw grootmeester der s. Jans-ridders
en werd om zijn rusteloozen strijd tegen d.
Turken „'t Schild der Berk" genoemd. Hij
verdedigde d. stad on 't ail. Rhodus tegen d.
ontzettende overmacht, waarmede Mohammed
II d. verovering beproefde. Van 23 Mei t. 28
Jun 1480 bestormden d. Turken dit bolwerk
der s. Jans-ridders aanhoudend en d'Aubusson
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werd met wonden overdekt, maar hij redde
d. stad. 114 overl. in 1503.
Aubusson (FRANVIS D'), hertog d. la Feuillade, pair on maarschalk v. Frankrijk onder
Lodewijk XIV, onderscheidde zich in d. veldslag bij Bethel in 1651; woonde d. belegeringen bij v. Mouzon, Valenciennes, Landrecies,
Arras, Bergen, Veurne en Kortrijk; nam deel
a. d. verovering v. Franche-Comte in 1674 ;
werd in 1681 tot landvoogd v. Dauphine aangesteld, en liet te Parijs d. Place des Victoires aanleggen on daar een standbeeld v.
Lodewijk XIV plaatsen. Hij overl. 19 Sept.
1691 on word in een kelder onder 't genoemde
standbeeld begraven.
Auch, d. hoofdst. v. 't Fransche depart.
Gers, ligt a. d. Gers en a. d. spoorw. AgenToulouse-Tarbes. d. Stad ligt op een berghelling, zoodat men tot d. hooger gelegen straten
met trappen opklimt; op 't hoogste deel is
een wandelplaats met een heerlijk vergezicht
op d. Pyreneen. Er zijn 12 000 inw., die v. nijverheid on handel in d. lands-producten bestaan; hier wordt o. a. 't eau d' Armagnac gestookt. Men vindt to Auch veel overblijfselen
der Romeinsche heerschappij on voortreffelijke instellingen v. onderwijs on schoone
kunsten.
Auckland is een bloeiende havenstad op
't Noordelijk eiland v. Nieuw-Zeeland, a. d.
Waitematastraat en a. d. voet v. d. uitgedoofden vulkaan Mount-Eden. d. Stad is in 1840
gesticht on snel geklommen tot ruim 30000
inw. Ook in Engeland is een stad Auckland,
in 't graafschap Durham, a. d. Wear, met
10 000 inw.
Auckland (WILLIAM EDEN), geb. 1745, was
een verdienstelijk Engelsch staatsman v. bezadigd vrijzinnige beginselen. Hij behoorde
tot d. zending, die in 1778 naar N.,Amerika
ging, om d. opgestane volkplanters to bevredigen. Van 1780 t. 1782 was hij secretaris v.
Ierland, in 1789 gezant in d. Nederl. republiek,
waar hij tot 1793 d. onderhandelingen leidde
tot een verbond tegen d. Fransche revolutie.
Zijn grootste verdienste was, dat hij als parlementslid met HOWARD on BLACKSTONE belangrijke verbeteringen tot stand bracht in
d. strafwetgeving. Van 1793 t. 1801 was hij
postmeester-generaal; hij overl. to Londen 28
Mei 1814.
Auckland (GEORG. EDEN, lord), zoon v. d.
bovengen., werd 25 Aug. 1784 in Kent geb.
Hij onderscheidde zich weldra in 't Parlement
on word in 1830 lid v. 't ministerie v. graaf
GREY en bij 't vernieuwd optreden v. ROBERT
PEEL werd hem 't stadhouderschap over BritschIndi6 opgedragen, waar hij tot 1842 d. zaken
leidde. Hoewel d. oorlog tegen Afghanistan,
dien hij to kwader uur ondernam, als een
staatkundige fail to achten is, heeft Indig veel
aan hem to danken. Hij behartigde d. belangen der inboorlingen, opende vele hulpbronnen des lands, roeide misbruiken uit, o. a. 't
gruwelijk genootschap der Thugs, en verbeterde vooral d. rechtspleging. Hij overl. 1 Jan.
1849.
Aucklands-eilanden (d.) liggen in Australia, 50 geog. mijl bezuiden Nieuw-Zeeland,
en zijn in 1806 door d. walvischvaarder BRISTON ontdekt. Zij bestaan uit d. vier groote
ail. Auckland, Enderby, Disapointment en Adams
on nog drie kleine ail., hebben een gezond
klimaat on goede ankerplaatsen.
Auctie (Een) of veiling is een verkoop v.
goederen a. d. meestbiedenden. Zulk een veiling moat bij ons geschieden ten overstaan
v. een notaris of deurwaarder, en geldt door-
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gaans boeken, schilderijen en andere kunstwerken, penningen en munten, of effecten.
Aucuba is een (volgens Endlicher) in d.
nabijheid der Kornoelje en tot d. Monoecia
Tetrandia behoorend plantengesl., waarvan een
op Japan inheemsche soort, Aucuba Japonica
Thunb., om d. schoone als kieviets-eieren be
spikkelde bladeren, algemeen als sierplant in
kuipen wordt gekweekt. Deze soort heeft een
opgerichten, gaffelvormig-vertakten stam en
schoone ei-vormige, perkamentachtige, v. 't
midden naar d. punt toe grof-gezaagde, donkergroene en geel gevlekte bladeren. d. Kleine,
bruine, onbeduidende bloemen komen in April.
of Mei in kleine trossen uit d. oksels der takken te voorschijn. d. Aucuba moet tegen d.
vorst beveiligd worden. Ten onrechte hoort
men deze plant wel eens met d. naam v.
Broodboom bestempelen.
Aude is d. naam v. een rivier en een departement in Z.-O.-Frankrijk. d. Rivier ontspringt op d. 0.-Pyreneen, bereikt boven Carcassonne d. vlakte, stroomt bez. 't Canal du
Midi, Oostwaarts naar d. Middell. zee, waar
zij bij haar mond versch. lagunen vormt, in
een v. welke 't Kanaal v. Narbonne uitloopt.
't Departement bevat op 115 vk. geog. mijl
ruim 300 000 bew. In 't Z. verheffen d. Pyreneen zich nog tot 1250 M. en ook in 't N.-deel,
dat v. 't Canal du Midi doorsneden wordt,
verheft zich een bergketen, die met d. Cevennes samenhangt, maar daartusschen is een
laagvlakte, die bijna tot d. zeeoppervlakte
daalt. Terwijl d. berghellingen met wouden
zijn bedekt, waarin nog wolven en beren
huizen, groeit in deze vlakte d. olijf en oranje,
ja zelfs 't suikerriet. Als 's zomers d. mistral
(vent de bize) waait, is 't er ondragelijk heet
en door d. uitdamping v. stilstaand water ongezond. d. Hoofdstad is Carcassonne.
Aude of Audh is een Britsche prov. in
Hindoestan, die op 1317 vk. geogr. mijl ruim
8 millioen bew. telt. Zij ligt ten N. v. d.
benedenloop v. d. Ganges, beoosten Agra. In
't N. zijn d. benedenste terrassen v. d. Rimelaya en daar zijn groote wouden, 't klimaat
is gematigd en d. vruchtbare bodem levert
veel rijst, katoen, indigo en opium. d. Hoofdstad, Lucknow, ward op 8 Juli 1837 door d.
Eng. bevelhebber Low stormenderhand veroverd, en 't sedert 1722 bestaan hebbend koninkrijk Aude eerst schatplichtig gemaakt,
en later als provincie ingelijfd.
Audebert (GERMAIN) to Orleans omstr. 1518
gab., was een verdienstelijk kunstenaar en
Latijnsch dichter. Hij was eenige jaren leerling v. Alciatus to Bologna, en keerde zoo vol
geestdrift uit Italia terug, dat hij al zijn kunst
ten koste legde a. d. beschrtjving v. Rome,
Venetia en Napels. Deze drie gedichten zijn
opgenomen in 't eerste deel der „Deliciae poet.
Gall " Hij heeft nog andere gedichten vervaardigd, die in 't licht zouden gekomen zijn, als
zijn zoon, die raadsheer was bij 't parlement
v. Bretagne, hem overleefd had. Scaevola de
Sainte-Marthe heeft welsprekend d. lof v. Audebert vermeld, en R. Botericius roemt hem in
zijn gesch. v. Frankrijk. Hij stierf 24 Dec. 1598.
Audebert (JEAN BAPTISTE) ward in 1759
to Rochefort gab. Hij genoot geen geleerde
opvoeding, maar vereenigde 't talent v. schilder met dat v. natuur-onderzoeker. Te Parijs,
waar hij d. teeken- on schilderkunst beoefende,
ward hij in 1789 opgemerkt door Gigot d'Orcy,
een vermogend beoefenaar der nat. hist., die
aanzienlijke verzamelingen bevat en daaraan d.
zeldzaamste stukken door Audebert het schilderen. Audebert reisde ook voor d'Orcy n. Enge-
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land en Holland, vanwaar hij een menigte teekeningen terugbracht, die in Oliviers gesch.
der insecten gebruikt zijn. Audeberts smaak
voor d. nat. hist. bepaalde zich niet tot 't
werken naar d. denkbeelden v. anderen, maar
hij vervaardigde ook eigen werk, waardoor
hij zijn roam voor altijd vestigde. Zijn eerste
work was een „Histoire naturelle des Singes,
des Makis et des Galoophitheques" (Paris, 1800),
waarin hij zich een even bekwaam teekenaar
en graveur als schrijver toont. d. Kleuren
legde hij op met een volkomenheid, die vOOr
hem niet bereikt was: Hij bediende zich daarbij
in plaats v. waterverf v. d. duurzame en
vastere olie-verven. Ook gebruikte hij goud,
waarvan hij d. tinten zoo wijzigde, dat d.
meest in 't oog loopende werkingen zijner
voorbeelden warden nagebootst. d. Nat. hist.
won zeer veel door zijn werken, walker pracht
onze verbazing wekt. Zijn „Histoire des Colibris, des Oiseaux mouches, des Jacamars et
des Promerops", waarvan 't le deal in 1802
to Parijs is uitgegeven, wordt voor een der
volkomenste werken v. die soon gehouden.
Vijrtien exemplaren ervan waren met goud
gedrukt, en d. geheele oplage bedroeg slechts
300 exx. Aan zijn derde werk maakte d. dood,
in 1800, een einde, toen hij nauwelijks d. „Histoire des Grimperaux et des Oiseaux de paradis" begonnen had. Beide werken warden
door Desray met goed gevolg voltooid. Ook
door d. uitgave v. Vaillants „Oiseaux d'Afrique" heeft Audebert zich verdienstelijk gemaakt, d. afdruk der platen is, tot d. dertiende
aflev., onder zijn opzicht geschied.
Audejantius (HUBERT), eigenlijk OUDETANS geheeten, ward in 1574 to Brugge gab.,
studeerde to Leuven, en ward schrijver bij
Justus Lipsius, die hem smaak voor ct. Oude
letteren inboezemde. Hij legde zich ook op
d. godgeleerdheid toe, verkreeg 't Licentiaat,
ward in 1602 kanunnik in d. hoofdkerk to
Brugge, en stierf 14 Sept. 1615. Audejantius
was d. verdienstelijke dichter v. „Carmen in
obitum Abrahami Ortelii Cosmographi regii",
v. een lofgedicht op Jan Bernantius v. Mechelen en v. „Aeternis manibus Justi Lipsii"
Ook schreef hij aant. op Prudentius. Zie over
hem Peerlkamp „De poets Lat. Nederl."
Audena,erde (ROBERT v.) was een historieschilder en graveur, in 1663 to Gent. gab. en
er in 1743 (volgens Immerzeel in 1717) overl.
Hij beoefende tot 1685 d. schilderkunst bjj
F. v. Mierop en H. v. Cleef, en reisde naar
Rome, waar hij onderwijs genoot v. C. Maratti. Op diens raad veranderde hij v. richting en legde hij zich meer op d. graveerkunst toe; met J. Frey, ook een leerling v..
Maratti, gebruikte hij vooral in 't reproduceeren v. historie-stukken d. etsnaald. Audenaerde legde echter 't penseel niet geheel ter
zijde, volgde d. manier zijns meesters en
paarde daaraan 't goede koloriet, dat hij zich
in zijn vaderland eigen gemaakt had. Zijn
voorn. schilderijen vindt men to Gent, in 't
Museum, waar ondersch. portretten v. geestelijken on een vergadering v. een kapittel
zijn, on in 't Karthuizer klooster, waar 't
altaarstuk „d. Verschijning v. s. Petrus", die
d. geestelijken v. die orde v. hun oogmerk
om 't klooster to verlaten afhoudt, voor zijn
baste werk gehouden wordt. Hij bleef 17 jaar
te Rome, leefde steeds met Maratti als vriend,
en vervaardigde daar d, meeste zijner gravuren, waaronder die naar Maratti voor d. besten
doorgaan. Voor kardinaal Barbarigo graveerdehij versch. familie-portretten, die hij met zinnebeelden on Lat. verzen verrijkte, welke in
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een werk, onder d. titel v. „Numismata virorum Barbarica", vereenigd zijn. Door d. dood
v. d. Kardinaal bleef 't lang onvolledig, tot
d. familie d. ontbrekende vijf platen liet graveeren en 't werk, dat 165 platen bevatte, in
1762 te Padua uitgaf. Hij graveerde ook naar
D. d. Volterra, A. Caracci, P. d. Cortona,
J. d. Bologna, J. B. Gauli en M. A. Franceschini. Zijn monogram is R. V. A in vele schakeeringen.
Audianen heette een secte, die in 't midden der 4e eeuw, a. d. overzijde v. d. Euphraat,
door zekeren AUDIUS of ODO gesticht werd.
Deze leidde een streng ascetisch leven, en
stelde zonder verschooning d. gebreken zijner
tijdgenooten, inzonderheid die der geestelijkheid in 't licht. Meermalen hierover in moeilijkheden gekomen, scheidde hij zich v. d. kerk
at, en liet hij zich in strijd met d. kerkelijke
bepalingen tot bisschop wijden. Nu werd hij
in d. ban gedaan en naar Scythia verdreven.
Hier verviel hij tot grove dwalingen, die hij
onder d. naburige Gothen verbreidde. Hij vermenschelijkte God, schreef Hem een menschelijke gestalte toe en vierde 't Paaschfeest met
d. Joden. Zijn aanhang ging tegen 't einde
der 5e eeuw te niet.
Audientie of gehoor is d. gelegenheid,
die door vorsten en hooge ambtenaren a.
hen, die wat te vragen of voor te stellen
hebben, gegeven wordt om hen te spreken.
Ministers, commissarissen des Konings en
burgemeesters stellen zich daartoe op bepaalde
dagen en uren voor 't publiek beschikbaar.
Als d. Koning audientie verleent a. een gezant,
gnat dit met eerbewijzen en een vooraf geregeld ceremonieel gepaard.
Audiffret-Pasquier (EDME A. G. D'), een
Fransch staatsman, 20 Oct. 1823 te Parijs
geb., werd door zijn oud-oom, hertog PASQuaR, die kanselier was, tot zoon aangenomen.
Hij was v. 1845 t. 1848 auditeur bij d. staatsraad, maar trok zich na d. Februari-omwenteling uit 't openbaar leven terug, en woonde
op zijn kasteel, tot d. val v. 't tweede keizerrijk. In 1871 tot lid der Nationale verg. gekozen, trad hij op als hevig tegenstander der
Bonapartisten en ijverig Orleanist. In 1875
werd hij tot president v. d. Nation. verg. gekozen en in 1876 tot president v. d. Senaat.
Toen sedert 1877 d. verkiezingen steeds gunstiger voor d. republikeinen werden, daalde zijn
invloed en bij d. presidentskeuze voor d. Senaat
in 1879 moest hij wijken voor MARTEL. Hij werd
kort daarna tot lid v. d. Academie gekozen.
Audiguier (N. D') schreef in 't begin der
17e eeuw versch. romans, die in zijn tijd met
graagte gelezen werden, zooals : „Le vrai et
ancien Usage des duels" (Paris, 1617); „Les
amours de Lysandre et de Calliste" (1616, door
J. Heerman in 't Nederl. vertaald en in 1663
door J. Blasius omgewerkt tot „Bly-eindend
Treurspel Lysander en Kaliste") ; „Amiandre
et Cleonice" (1625); „Flavie"; „Minerve" (1625).
Ook zette hij d. „Nouvelles de Miguel de Cervantes" in 't Fransch over.
Auditeur-militair is in 't leger d.rechtskundige, die onder opper-toezicht v. 't militair gerechtshof en d. commandeerenden officier v. 't garnizoen belast is met 't toezicht
over d. provoost-geweldigen, d. provoosthuizen
en d. gevangenen. Hij neemt in d. krijgsraad
d. functie v. 't openbaar ministerie en ook die
v. secretaris waar. VOOr 1830 was bij 't leger
een auditeur-generaal, maar diens taak wordt
thans vervuld door d. advocaat-fiscaal, die 't
Openb. ministerie vertegenwoordigt bij 't Moog
militair Gerechtshof.
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Auditorium, uit

't Lat., bet. gehoorzaal,
maar wordt ook overdrachtelijk gebruikt, om
d. gezamenlijke toehoorders zeif aan te duiden.
Audouard (OLYMPE FELICITE). geb. te Marseille, omstr. 1839, bereisde N.-Amerika, Rusland en d. Levant, en schreef vele werken,
ten deele om hare reisindrukken mode te
deelen, zooals in „Far West", ten deele om
d. geheimen v. d. Oosterschen harem te ontsluieren, zooals in „Les Mysteres de l'Egypte"
en „Les mysteres du Serail et les harems
tures" en deels om hare geemancipeerde
denkbeelden over d. republiek, d. echtscheiding
en d. rechten der vrouw te verkondigen, zooals in „La femme-homme" en „La femme basbleu." Zij overl. te Nizza, 12 Jan. 1890.
Audouin (PIERRE), een beroemd graveur,
leerling v. Firmin Beauvarlet, leefde v. 1768
t. 1822 te Parijs. Hij had een verwonderlijke
vastheid en vrijheid in 't behandelen v. d.
graveernaald; ook zag hij niet tegen een
zware taak op, zoo als zijn platen naar TERBURG en FRANS V. MIERIS getuigen. Voor 't
Muse() Royal graveerde hij „La belle jardinière" (naar Raphael); „d. Guitaarspeelster"
en „d. Financier" (naar Terburg); „d. Man, die
een hoed bij d. ooren trekt" (naar v. Mieris);
voor d. Florentijnsche galerij o. a. „'t Portret
v. Vigee Lebrun" (naar 't door deze schilderes
zelve vervaardigde afbeeldsel). Hij werkte zoowel naar oude als nieuwere meesters. Zijn platen zijn zeer gezocht en komen weinig voor,
wijl zij moest in groote verzamelingen berusten.
Audouin (JEAN VICTOR), een kundig en
ijverig dierkundige, werd 27 Apr. 1797 to Parijs
geb.; hij was tot d. studie der rechten bestemd, doch hij wijdde zich a. d. geneeskunde,
promoveerde in 1826, en had reeds in 1820 d.
dierkundige verhandeling uitgegeven : „Recherches anatomiques sur le thorax des animaux
articules et celui des insectes en particulier",
die door Cuvier, Latreille en Brongniart zeer
werd geroemd. In 1833 werd hij hoogleeraar
a. 't Museum voor nat. hist., waar hij d. entomologie met buitengemeenen bijval voordroeg. In 1839 deed hij een wetensch. reis
naar Italie en in 1840 eene door 't Z. v. Frankrijk,
op welke hij door een ziekte getroffen werd,
waaraan hij 9 Nov. 1841 overl. Audouin was
lid v. 't Instituut de France, en v. 32 geleerde
genootschappen; hij heeft, behalve zeventig opstellen in wetensch. tijdschriften, geschreven:
„Recherches anatomiques et physiologiques
sur la circulation dans les Crustaces" (met
Milne-Edwards); „Recherches pour servir a
l'hist. nat. du littoral de France" (met MilneEdwards); „Recherches pour servir a l'histoire
nat. des Cantharides"; „Observations sur les
alterations, que produit le Puceron lanigere
sur les pommiers"; „Observations sur les insectes qui devastent le bois de Vincennes";
„Recherches sur ?'organisation et les habitudes des Cochenilles"; Nouvelles experiences
sur la nature de la maladie contagieuse des
vers a soye, nominee muscardine" en „Histoire des insectes nuisibles a la vigne," een
prachtwerk, waartoe d. Minister v. landbouw
't initiatief nam.
Audran is d. naam v. een geheele reeks
Fransche kunstenaars, waarvan acht graveurs
en twee schilders waren. d. Graveur CHARLES A.
werd in 1594 te Parijs geb. Hij werkte te Rome
onder d. leiding v. d. destijds daar wonenden
Utrechtschen graveur Cornelis Bloemaart. In
zijn geboorteplaats vervaardigde hij schoono
gravuren, die hij met een C teekende. Sedert
echter zijn broeder Claude met 'tzelfde monogram eenige platen uitgaf, teekende hij zich
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K. A. F. Tot zijn baste werken behooren : „d.
Boodschap aan Maria" (naar A. Caracci);
„Een landschap met d. H. familie (naar Titiaan); Geboorte v. d. Holland" en „d. H.
Catharina voor de H. famine die door een
groot aantal engelen omringd is"
i (beide naar
J. Stella) ;„d. Hemelvaart der H. Maagd”
(naar Dominichino). Als zijn schoonste gravure wordt gerekend: „d. H. familie in een
landschap met Johannes en een knielende
Catharina (naar Titiaan). Hij stierf in 1674.
Zijn broader CLAUDE A. of CLAUDE I is in 1597
to Parijs geb. en in 1677 gest. Hij was leerling v. Charles, graveerde meest portretten,
doch werd geen groot talent. Hij schijnt to
Lyon gewoond to hebben waar zijn drie zonen : GERMAIN, CLAUDE II on GERARD geb.
werden, die zich alien a. d. kunst wijdden.
GERMAIN A., in 1631 geb. on in 1710 gest.,
werkte to Parijs onder d. leiding zijns ooms.
Te Lyon gaf hij een menigte gravuren uit,
meest versieringen en portretten ; er zijn echter ook eenige landschappen v. zijn hand
naar Poussin. en Focus. Hij teekende zich
Chez. Audran. CLAUDE II, in 1639 geb. on to
Parijs in 1684 gest., studeerde ook onder d.
leiding zijns ooms on wijdde zich a. d. schilderkunst. In d. school v. Lebrun werd hij bij
't vervaardigen v. diens groote werken in d.
Gobelins en v. d. veldslagen v. Alexander gebraikt. In stijl, teekening en koloriet volgde
hij Lebrun na, 'tgeen ook in zijn eigen werken zichtbaar is, bijv. in „'t Wonder met d.
vijf brooden" on d. „Onthoofding v. Johannes,"
't eerste voor d. Notre-Dame, 't tweede voor
d. Karthuizer-kerk te Parijs vervaardigd. In
1681 word hij professor on in 1684 lid der
Academie. Zijn middelmatige schilderij ,'t H.
Avondmaal" en 't stuk, dat d. kerk Notre-Dame
versierde, zijn door zijn neef BENOIT en zijn
„s. Bruno" door zijn broader GERARD in plaat
gebracht. GERARD A., in 1640 geb. en to Parijs
in 1703 gest., is d. beroemdste der familie geworden. Van zijn vader leerde hij d. beginselen der kunst, on to Parijs kwam hij met Lebrun in aanraking, die hem een teekening
naar Raphael to graveeren gaf. d. Teekening
was niet getrouw, maar in d. toen heerschenden. Franschen smaak, waarvan d. gravure
d. indruk droeg. Onvoldaan over zijn werk,
gaf hij 't niet uitt maar besloot hij d. Italiaansche meesters in hun land to gaan bestudeeren. Op voorspraak v. Lebrun werd hij
hiertoe door Colbert in staat gesteld, waarop
hij to Rome drie jaar studeerde on in 't Vaticaan versch. geschilderde kopien on een
menigte teekeningen naar antieke beelden on
bas-religfs vervaardigde. Hij graveerde ook
eenige platen naar Dominichino on Caracci,
en droeg eon gravure naar een plafond v.
Pietro da Cortona, a. zijn beschermer Colbert op. Daze riep hem naar Parijs terug, om
d. door Lebrun voltooide veldslagen v. Alexander to graveeren. Daze gravuren bieden eon
geheel aan. zoo in teekening als in effect, dat
in d. schilderijen niet to vinden is. Gerard's
werken hebben kracht en doorschijnendheid,
fajnheid v. behandeling met breedheid gepaard,
en geven d. natuur trouw wader. Raimondi
teekende niet stouter; d. Vlaamsche graveurs
bezaten geen dieper kennis v. licht en bruin
en kleur dan hij; geen quer landgenooten
heeft d. geschiedenis zoo grootsch opgevat;
zijn werken zullen altijd ten voorbeeld kunnen strekken. GERARD verbond d. behandeling
v. 't graveer-ijzer met d. ets-naald. Als hij
met daze d. omtrekken en schaduwen bepaald
had, toetste hij met 't ijzer op. Soms zijn voor
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hem een aantal korte trekken of punten v.
versch. dikte voldoende om d. vorm to bepalen ; elders legt hij strenge trekken kruiselings
over elkander. Hier etste hij met schilderachtige wanorde, daar groefde hij met regelmatigheid. Overal is d. gang v. 't werktuig,
naar 't wezen der versch. voorwerpen on naar
d. afstand, waarop zij behooren to zijn, geregeld. d. Veldslagen v. Alexander vormen 13
groote platen. Vervolgens graveerde hij (naar
Lesueur) d. Marteling v. s. Laurentius en v.
s. Protasius",• (naar Poussin) „d. Echtbreekstet.", d. Vlucht v. Pyrrhus" en d. Waarheid
door d. tijd geschaakt"; (naar Iignard) „d.
Pest onder d. Isra6lieten" on d. Gelukstaat
der zaligen"; (naar Lebrun) ,d. Triomftocht v.
Konstantijn" on „d. Slag v. Konstantijn tegen
Maxentius." Ook graveerde hij, naar Dominichino, Raphael, Coypel, F. Verdier, La Fage,
Bourguignon, P. da Cortona, A. Caracci, Guido
Reni en Lanfranco, een menigte platen, die
nog altijd duur betaald worden. Behalve dezen schat v. gravuren bezitten wij v. hem 't
te Parijs in 1680 verschenen werk „Les proportions du corps humain mesurees sur les
plus belles statues de Pantiquite. Zijn monogram is G. A. F. Een kleinzoon v. Claude I,
CLAUDE III AUDRAN, in 1658 geb., was een
leerling uit d. school v. Watteau en schilderde
geestig grotesken in lofwerk. Hij stierf in 1734.
Zijn broader BENOIT II AUDRAN werd to Lyon
in 1661 geb. en is in 1721 gest. Reeds zeer
jong ging daze naar Parijs om d. graveerkunst
onder d. leiding v. zijn beroemden oom GOrard to leeren. Hoewel hij diens talent niet
evenaarde, verkreeg hij toch groote bekwaamheid, zoodat hij onder d. geachtste laden dozer
familie geteld wordt. Hij graveerde portretten en historiestukken, teekende zuiver en
was zorgvuldig in 't afwerken. Onder zijn baste
werken rekent men :d. Zeven sacramenten"
(naar Poussin); ,d. Zieke Alexander" on „Jezus
bij Martha on Maria" (naar Lesueur); „d.Doop
v. Christus" (naar Albani); „d. Koperen slang";
„Mozes, d. dochters v. Jethro verdedigend" en
„Christus a. 't kruis" (naar Lebrun). Zijn monogram is B. Au. f. — d. Derde kleinzoon v.
Claude I, JEAN AUDRAN, to Lyon in 1667 geb.,
verkreeg d. titel v. graveur des Konings en
een mooning in d. Gobelins. Onder zijn schoonste
gravuren behooren: „d. Opwekking v. Lazarus" en „d. Wonderbare vischvangst,' (naar
Jouvenet); „Jakobs klacht tegen Laban"; „'t
Vinden v. 't kind Mozes" en „Esther voor
Ahasveros" (naar Coypel). Ook zijn platen zijn
zeer gezocht. Hijstierf to Parijs in 1746.
BENOIT III AUDRAN is d. laatste in doze kunstenaars-rij. Hij graveerde portretten on historiestukken, o. a. (naar Poussin) „d. Afneming v.
't kruis' on (naar P. Veronese) „Christus met
d. discipelen to Emmaus."
Audubon (JOHN JAMES), een verdienstelijk
vogelkenner, werd in 1774 to Nieuw-Orleans
in Louisiana uit Fransche ouders geb. Hij
beoefende to Parijs onder David d. schilderkunst, on woonde daarna op 't landgoed
Schuilkill in Pennsylvania; maar d. zucht
om d. Amerikaansche vogelen in hunne woonplaatsen waar to nemen, dreef hem tot herhaalde onderzoekingstochten. Hij verliet in
1810 Pennsylvanig, voor d. Ohio af, hield zijn
hoofdverblijf in Kentucky, doch doorkruiste
gedurende 20 jaar d. gebergten on bosschen
v. N.-Amerika. Een vrucht v. dit onderzoek
was 't prachtwerk the Birds of America",
dat eerst to Edinburg, later to London in 4
dln 't licht zag, en waarvan d. gekleurde
platen uitnemend schoon zijn. Met dit werk
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staat een kleiner in verband, dat onder d.
titel v. „Ornithological Biography" te Edinburg in 1831 verscheen. Later heeft Audubon
met Bachmann d. uitgave v. een groot werk
,,the Quadrupeds of America", ondernomen.
Hij overleed 27 Jan. 1851 te New-York.
Aue bet. oorspronkelijk water, overdrachtelijk een waterrijk landschap. Zoo komt het,
dat in Duitschland en Zwitserland d. namen
v. vele vruchtbare streken op au of aue uitgaan, of ook wel d. eigennaam Aue dragen,
zooals d. Aue a. d. Elbe bij Merseburg en 't
stadje Aue in Saksen.
Auenbrugger (LEOPOLD) was een geneesLeer, die zich verdienstelijk gemaakt heeft,
doordat hij 't eerst d. percussie (zie dat art.)
tot herkenning v. ziekten heeft aangewend.
Hij schreef hierover na een zevenjarig onderzoek : „Inventum novum ex Percussione thoracis humani ut signo abstrusos interni pectoris morbos detegendi" (Vindob. 1761). Ofschoon dit geschrift kort daarna door R. DE
CHASSAGNE in 't Fransch werd vertaald,
schijnt 't d. aandacht der tijdgenooten niet
te hebben getrokken; 't werd vergeten en d.
naam V. AUENBRUGGER bleef onbekend. R. de
is Chassagne verklaarde, dat hij zelf d. percussie nooit had aangewend. CORVISART vond
't opstel V. AUENBRUGGER in een der Parijsche
bibliotheken; 't werd door hem op nieuw
vertaald en met aantt. verrijkt. Zoo onbekend
was Auenbruggers werk, dat men 't in Corvisart preen, dat hij zich alleen vertaler
noemde, wijl hij zich gevoegelijk als ontdekker der percussie had kunnen doen gelden.
Dat Auenbruggers werkje een bibliographische
zeldzaamheid was, blijkt uit d. bijzonderheid,
dat bij d. verkoop der boeken v. d. uitgevers
S. en J. Luchtmans te Leiden vier onopengesneden exemplaren er van voorkwamen, die
waarschijnlijk bij d. uitgave uit Weenen naar
Leiden in commissie gezonden waren, en daar
gedurende meer dan 80 jaar onopgemerkt zijn
gebleven. Auenbrugger werd in 1722 geb., en
wijl hij niet vOar 1809 gestorven is, is 't
mogelijk, dat d. vertaling v. zijn zoo lang
veronachtzaamd boek door Corvisart, die in
1808 geschiedde, en waardoor zijn ontdekking
wereldkundig en algemeen gewaardeerd werd,
nog tot zijn kennis is gekomen. Een nieuwe
uitgave v. Auenbruggers geschrift met een
Hoogduitsche vertaling er van, verscheen te
Weenen in 1843.
Auer (ALoys), geb. 11 Mei 1813, te Wels
in Oostenrijk, heeft groote diensten door 't
veredelen der boekdrukkunst a. zijn vaderland
bewezen. Hij beoefende aanvankelijk vele
vreemde talen, en bereisde daarna geheel
W.-Europa om er d. beste drukkerijen en wetenschappelijke inrichtingen te leeren kennen
en in Oostenrijk in toepassing to brengen. In
1841 werd hij aangesteld tot directeur der Keizerlijke staatsdrukkerij te Weenen, en hij verhief deze tot een der beste v. d. wereld. Als een
proeve v. 't geen deze drukkerij leveren kon,
gaf hij 't „Ooze Vader" uit in 206 talen met
ruim 100 versch. karakters, en een „Grammatischer Atlas", waarin een overziciit der bekende talen gegeven wordt. Hij is d. uitvinder v. d. zoogen. natuurdruk.
Auerbach (BERTHOLD), een geliefd en beroemd romanschrper, werd op 28 Febr. 1812
te Nordstetten in 't Schwarzwald geb. in een
zeer talrijk gezin. Hij studeerde te Tiibingen,
Miinchen en Heidelberg, eerst in d. rechten,
daarna in d. wijsbegeerte, en moest om zijn
deelneming a. studentenvereenigingen lang
gevangenisstraf ondergaan. Als schrijver trad
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hij op met een doorwrochte bearbeiding en
vertaling der werken v. Spinoza (2e dr. 1871);
maar zijn naam werd eerlang door gansch
Europa verbreid door zijn „Schwarzwalder
Dorfgeschichten" (1843 in 2 dln, 11e dr. 1871
in 8 dln). Nu volgden in weerwil v. huiselijke
wederwaardigheden en gestadige verandering
.v. woonoord een reeks v. romans en novellen,
waarvan d. door vertalingen en herdrukken
't meest verspreide zijn: „Schatzkastlein der
Gevattermannen" (6e dr. 1875); „Deutsche Abende" (4e dr. 1854); „Neues Leben" (3 dln, 5e dr.
1872); „Barfilssele" (zestiende druk, 1873); „Edelweisz" (7e dr. 1874) en „Auf der HOhe" (door
bevoegden voor zijn beste werk geacht, zestiende druk in 4 din, 1871). In 1871 verscheen
een gezamenlijke uitg. zijner werken in 22 dln,
die sedert meermalen herdrukt en vermeerderd is, en na dien tijd heeft hij nog wel een
tiental grootere en kleinere werken volvoerd.
Hij overl. te Cannes, 8 Feb. 1882.
Aueros, Zie Oer-os.
Auersperg (ANTON ALEX. graaf v.), als
dichter bekend onder d. pseudoniem ANASTASULTS GRUN, werd 11 Apr. 1806 te Laybach geb.
Door zijn familiebetrekkingen verkeerde hij
veel a. 't Hof en hij werd zelfs kamerheer,
maar hij hield zich buiten staatk. bemoeiingen. Toen 't echter bekend werd, dat hij d.
vaderlandslievende, vrijzinnige dichter A. GRUN
was, riep d. volksstem hem in 1848 naar 't
Frankforter Parlement. Hij trok zich, toen d.
vloed der revolutie buiten d. oevers trad,
wel terug, maar werd in 1860 toch als lid
v. d. Rijksraad op staatk. gebied geroepen. Hij
overl. te GrOtz, 12 Sept. 1876. d. Dichtbundel, waarmede hij zich d. volksgunst veroverde, heette „Spaziergange eines wiener Poeten", in 1831 verschenen en in 1876 ten zevenden male gedrukt. Voor dien tijd had hij o. a.
een reeks gedichten ter verheerlijking v. keizer Maximiliaan I in d. stip v. 't Nibelungenlied geschreven, en gedurende een twintigtal
jaren volgden nu vele grootere en kleinere
dichtwerken op elkander, waarvan d. meest
gezochte zijn: „Blatter der Liebe" (1830); „Der
Pfaff von Kahlenberg" (3e dr. 1877) en „Yolkslieder aus Krain" (1848). In 1877 zijn zijn gezamenlijke werken in 5 dln uitgegeven.
Auersperg (KARL WILH. prins), geb. 1 Mrt
1814, een ijverig voorstander v. d. constitutie
en d. eenheid der Oostenrijksche monarchie,
werd in 1861 president v. 't Heerenhuis en in
1868 president v. 't ministerie. Wijl hij zich
met d. staatkunde v. Von Beust tegenover
d. Tsechen niet vereenigen kon, trok hij zich
terug, was v. 1873 t. 1879 weder president v.
't Heerenhuis, en bestreed sedert dien tijd
met kracht d. staatk. v. graaf Taaffe, die hij
verderfelijk achtte voor d. innerlijke kracht
der monarchie. Hij overl. te Praag, 4 Jan. 1890.
Auersperg (ADOLF WILH. DAN.), broeder
v. d. voorgen., geb. 21 Juli 1821, trad eerst in
d. krijgsdienst, waarin hij d. rang v. majoor
bereikte, maar wijdde zich sedert 1867 a. d.
staatkunde, was drie jaar lang een onpartijdig
en bekwaam president v. d. Boheemschen
landdag, en kwam in 1871 als minister a. 't
hoofd v. 't Cis-Leithaansch bewind, dat hij
tot 1879 met kracht en gematigde vrijzinnigheld voerde. Hij overl. 5 Jan. 1885.
Auerstadt is een dorp in Pruisisch Saksen,
vermaard door d. nederlaag, die Napoleons generaals a. d. Pruisische legerscharen toebrachten, op denzelfden dag, 14 Oct. 1806, waarop
Napoleon hen bij Jena versloeg. d. Pruis.
opperbevelhebber, d. Hertog v. Brunswijk,

sneuvelde in dit treffen met versch. generaals
24
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d. Titel v. Hertog v. Auerstadt word door Napoleon a. d. bevelhebber DAVOUST geschonken.
Auerswald is d. naam v. een geslacht,
dat a. Pruisen bekwame krtjgsoversten en
staatslieden geschonken heeft. HANG ADOLF V.
A., generaal-majoor, en in 1848 afgevaardigde
naar 't Frankforter Parlement, waar hjj d. gematigd behoudende richting voorstond, kwam
daar in een straatgevecht om 't leven. Zijn
broeder RUDOLF v. A. werd in 1848 minister
v. Buitenl. zaken, trad bij d. snellen gang der
revolutie af, maar werd in 1858 weder lid v.
't ministerie en overl. 15 Jan. 1866. Een derde
broeder, ALFRED V. A., geb. 10 Oct. 1797, streed
als vrtwilliger bij Ligny en Waterloo tegen
Napoleon, en was gedurende zijn academische
loopbaan ljverig medestichter der Burschenschaften (vrijzinnige studenten-vereenigingen).
In d. moeilijke dagen v. 1848 was hij minister v. Binnenl. zaken, daarna lid v. d. Nation.
vergad., v. d. Pruis. Landdag, en v. 1858 tot
a. zijn dood op 3 Juli 1870 gematigd maar
krachtig bestrijder der reactie.
Auffenberg (JOSEPH, vrtheer v.), geb. 25
Aug. 1798 to Freiburg, heeft 22 dramatische
tooneelstukken vervaardigd, waarvan vooral
zijn treurspelen „Pizarro" en „d. Spartanen"
op d. hofschouwiurg te Karlsruhe met grooten bijval werden ontvangen. Hij werd voorzitter v. d. schouwburgraad en kamerheer a.
't Badenschen hof. Zijne drama's lijden a. gebrek a. verband en eenheid, maar zijn gevoelvol, levendig en fantastisch. Hij overl. in zijn
geboortestad op 25 Dec. 1857.
Aufrecht (TnEon.), geb. 7 Jan. 1822, te
Leschnitz in SileziO, wijdde zich a. d. vergelijkende taalstudie en d. beoefening der Oostersche talen, deed daartoe reizen naar d.
voorn. universiteiten v. West-Europa en werd
in 1862 hoogl. in d. vergelijkende taalstudie
a. d. universiteit te Edinburg. Hij schreef:
„De accentu composiitorum Sanscritorum"
(1847); „Die Hymnen des Rigveda" (1863);
„Blilten aus Hindustan" (1873); „Ancient languages of Italy" (1875) en „Altareija Brahmana" (1879), behalve commentaren bij d. uitgaven v. versch. Sanskritische manuscripten.
Aufsesz (HANS PH. W. c. G. F. v.) geb. 7
Sept. 1801, op 't voorvaderlijk kasteel in Frankenland, studeerde in d. rechtsgel. to Erlangen, deed wetenschappelijke reizen tot oudheidk. en histor. onderzoekingen, verzamelde
belangrijke oudheden, en vestigde zich to
Neurenberg, waar ht in 1832 een oudheidk.
genoots. stichtte, en langzamerhand 't denkbeeld tot uitvoering bracht om in Neuronberg een Germaansch Museum to stichten. In
1853 kwam dit tot stand. Hij werd daarvan d.
eerste bestuurder en president der commissie
v. beheer. Hij overl. 7 Mei 1872. Onder . zijn
taIrtke oudheidk. schriften is btzonder merkwaardig: „Lasten der Ritterlehen in Bayern"
(1830) en „Das Lehnswesen; die Anforderungen des Rechts and der Zeit" (1878).
Auger (ATHANASE), 12 Dec. 1734 to Parts
geb., was een uitstekend Fransch philoloog,
een geesteltke en hoogl. in d. rhetorica bid 't
college to Rouaan. d. Bisschop de Nod koos
hem tot oppervicaris, en noemde hem gekscherende zijn Grand-vicaire in partibus Atheniensium, om vlijtig beoefenen der Grieksche oudheden. Ht was lid v. d. Academie
des Inscriptions, maar leefde to Parts eenvoudig en bescheiden, on deelde zijn matig
inkomen met zijn behoeftige familie; wie
hem kenden, zeiden dat hij nooit v. eenig
mensch, noch iemand v. hem, kwaad gesproken had. d. Fransche omwenteling verwekte
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in hem een levendige deelneming: hij hoopte
op d. afschaffing der ergste misbruiken en 't
ontluiken saner ware vrijheid. stierf echter
reeds op 9 Feb. 1792. Zijn schriften, deels
overzettingen uit d. oude talen, deels v. staatkundigen inhoud, zijn in 1794, in 29 dln to
Parts, uitgegeven. Onder zijn staatk. schriften
onderscheiden zich : „Projet d'Education publique, precede de quelques reflexions sur
l'Assemblee Nationale" (1789) en : De la constitution des Romains sous les iois et au.
temps de la Republique" (1792), — een werk,
waaraan hij 30 Aar had gearbeid.
Augereau (PIERRE FR. cm), hertog v. Castiglione, maarschalk v. Frankrijk, was d. zoon
v. een fruithandelaar to Parijs en geb. 11 Nov.
1757. Hij was in 1787 nog gewoon soldaat in
Napelschen dienst, maar trad in 1793 in dienst
der Fransche republiek, en maakte nu door
zijn ongehoorde en met goad gevolg bekroonde
vermetelheid zulke snelle bevordering, dat
reeds in 1796 als divisie-generaal a. 't hoofd
v. 't leger in Italic stond. In 1797 zond Napoleon Bonaparte hem met 62 veroverde vaandels naar Parijs, maar eigenlijk om 't Directoire omver to werpen, 'tgeen hij op 18 Fructidor (4 Sept. 1797) deed. Onder 't Seizerrijk
nam hij als opperbevelhebber v. een legerkorps deel a. alle groote veldtochten, en besliste meermalen d. gunstige uitkomst, hij
streed dapper bij Jena en Eylau, en verdedigde in Oct. 1813 zijn stelling bij Leipzig een
ganschen dag tegen d. overmacht. Bij d. capitulate v. Lyon onderwierp hij zich a. Lodewijk XVIII, 'tgeen hem door Napoleon ads
verraad werd aangerekend. Hij overl. op 16
Juni 1816 op zijn landgoed in afzondering.
Augias was volgens d. legende een koning
v. Elis, die een grooten stal had, waarin 't
vuil v. duizenden ossen sinds vele jaren was
opgehoopt. Hercules nam aan, dozen stal to
reinigen, on het er tot dat einde d. rivier
Alpheus door heen stroomen. Augias wilde
echter Hercules voor zijn work niet betalen,
waarop doze Augias doodde on diens zoon
tot d. troon verhief. d. Spreekwijze : „d. stal
v. Augias reinigen" beduidt alzoo een moeilijken, onaangenamen en ondankbaren arbeicl
volbrengen.
Augzer (GUILLAUME VICTOR EMILE), geb. 17
Sept. 1820 to Valence, overl. 24 Oct.1889.te Parts,
was een der beroemdste en bekwaamste Fransche tooneelschrijvers. Reeds op 24-jarigen
leeftijd schreef hij „La Cigue", dat bj d. opvoering in 't Odeon een buitengewoon succes
had, en deed dit volgen door meesterltke
schetsen uit 't hedendaagsche leven, zooals:
„Le manage d'Olympe"; ,,Paul Forester"; pLe
gendre de monsieur Poiner"; „Les effrontes";
„Maitre Guerin"; „Madame Caverlet" en vooral
„Les Fourchambaults", dat door velen voor
zijn beste werk gehouden wordt, en hem
boven Sardou en Dumas verheft.
Augiet is een algemeen verbreide delfstof,
die tot d. fam. der pyroxenen behoort en uit
kalk, talk, ljzeroxydule, kiezel en klei bestaat.
heeft een s. gew. v. 3,3 a 3,5 en kristalliseert in onregelmatige zes- of achtkantige
prismen, met twee scheeve vlakken a. beide
einden. Gemengd komt augiet voor in d.
samenstelling v. verschillende rots-lagen, btv.
v. basalt; bij Napels vormt augiet d. voorname massa der laVastroomen v. d. Vesuvius.
d. Stromboli op d. Liparische eilanden werpt
steeds kristallen v. augiet op.
Augila is d. oude naam v. d. oase in d.
Afrikaansche woestijn, die thans Audjila of
4oedsjila hest. Zij ligt a. d. karavaanweg v.
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Kairo naar Moerzoek, tien dagreizen t. W. v.
Siwah. Zij heeft een lengte v. 4 geog. mijl, is
rAjk a. dadelpalmen en door 10 000 menschen
bewoond.
Augment = vermeerdering heat in d.
taalkunde 't voorvoegsel, dat in d. Indo-Germaansche talon voor d. werkwoorden geplaatst
werd om d. verledene tijden to vormen; —
in d. sterrekunde 't vergrootingsvermogen v.
een telescoop; — in d. redekunst een gedachtenwending, waardoor opzettelijk d. waarheid
in 't oogloopend overdreven wordt, btjy. bliksemsnel sprong hij d. drenkeling achterna"; —
en in d. muziek 't verbreeden eener muzikale
gedachte, door die in grooter tempo to herhalen,

Augsburg (Augusta Vindelicorum) is een
welgebouwde districts-hoofdstad, voormaals
vrije rijksstad, in Beieren met 66 000 inw. Zij
ligt a. d. helling v. d. Rosenauberg, a. d. riv.
d. Lech, en is versierd met twee fraaie open-

bare fonteinen : d. Mercurius- en d. Herculespomp, on een standbeeld v. d. koopman FUGGER. Fabrieken en handel v. allerlei aard, 't
vervaardigen v. getrokken goud! en zilverwerk on v. fijne katoenen, d. graveerkunst,
d. boekhandel en d. beoefening v. kunsten en
wetenschappen, maken daze stad belangrijk.
Zij was op 't eind der middeleeuwen met
Neurenberg d. stapelplaats v. d. handel v.
N.-Europa met 't Z. d. Stedelijke bibliotheek
met 125 000 deelen, vele incunabelen on handschriften, en 't stedelijk archief zijn inzonderheid gewichtig voor d. gesch. der Hervorming; d. verzameling v. schilderijen in 't voormalige Katharina-klooster is leerrijk voor d.
kennis der Duitsche school. Bij d. Presburger
vrede, tuss. Oostenrijk en Frankrijk, in Dec.
1805 gesloten, werd Augsburg a. Beieren toegevoegd. d. Geschiedenis der stad is beschreven door Gulmann (6 din, 1819-22); Wagenseil
(3 din, 1820-22); Seida (2 din, 1826) en Jager
(1840).

Augsburgsche confessie (d.) is d. geloofsbeltjdenis, die door d. Protestanten, op
d. rijksdag to Augsburg in 1530, a. keizer
Karel V en 't Rijk overhandigd on door d.
onderteekening der Protestantsche rijksstenden bekrachtigd is. Zij werd op bevel v. d.
keurvorst v. Saksen, Johan d. Bestendige, door
M. Luther to Torgau in 17 artikelen gesteld;
doch wijl d. stijl to scherp geoordeeld werd,
door Ph. Melanchthon, op bevel v. d. Keurvorst on met bewilliging v. d. gezamenlijke
vorsten on godgeleerden, omgewerkt on alzoo
op 25 Juni 1530 op d. Rijksdag overgegeven
on voorgelezen. 't Oorspronkellike document
berustte onder d. Keizerlijke archieven, en d.
uitgave der Augsburgsche confessie, in 1531
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to Wittenberg, is daarnaar gedrukt. Naderhand echter maakte Melanchthon, op eigen
gezag, daarin eenige veranderingen en gaf d.
confessie alzoo uit in 1540, on zoo ontstond
er onderscheid tuss. d. onveranderde en veranderde Augsburgsche confessie; die, welke
a. d. Rijksdag werd overhandigd, namen d.
Lutherschen aan, on d. veranderde v. Melanchthon d. overige Protestanten. d. Luthersche
vorsten sloten, in hetzelfde jaar 1530, to hunner verdediging 't Smalkaldisch verbond (zie
dit art.), dat toen reeds een godsdienst-oorlog
ten gevolge zou gehad hebben, indien niet
d. inval der Turken d. partition tot eensgezindheid genoopt had. Daarom werd in 1532
to Neurenberg een verdrag gesloten, houdende
d. bepaling, dat d. Evangelische godsdienst in
't Duitsche rijk openlijk zou beschermd worden, tot men een volkomen vergelijk zou
treffen. Op daze overeenkomst, in 1534 op
nieuw bekrachtigd, volgde eerst na een bloedigen oorlog in 1552 't Passausch verdrag,
(zie dit art.) on drie jaar later, in 1555, d.
godsdienstvrede, die echter in 1618 door d.
30-jarigen oorlog verbroken werd. Eerst d.
vrede to Osnabruck maakte, in 1648, een
einde a. d. godsdiensttwisten.
Augsburgsche godsdienstvrede (d.)
werd op 26 Sept. 1555 afgekondigd. Karel V,
meer on meer afkeerig v. d. Hervorming, had
d. Rijksdag niet bligewoond, maar a. zijn brooder, d. Roomsch koning Ferdinand, volmacht
gegeven tot 't aannemen v. besluiten, .die ten
nutte des Rijks zouden zijn. Door d. mvloed
v. Keurvorst August v. Saksen on hertog
Christoffel v. Wurtemberg, werd d. Protestantschen vorsten, edelen, standen en steden
vrije uitoefening v. godsdienst on 't behoud
der verkregen kerkelijke goederen toegestaan.
Doze afloop der kerkgeschillen in Duitschland
wordt voor d. hoofdreden gehouden, die Karel V
noopte, afstand v. d. regeering to doen.
Auguren waren Romeinsche priesters, die
uit d. vlucht, 't gezang on 't voedsel der vogelen, ook uit bliksem en donder, d. toekomst
voorspelden. Zij vervulden een belangrijke rol
in 't Romeinsche gemeenebest, en stuitten soms
d. gewichtigste ondernemingen door to verklaren, dat zij een kwaad teeken gezien hadden.
Augurken, Zie Komkommers.
August, keurvorst v. Saksen, volgde zijn
broader MAURITS in 1553 op, on regeerde tot
zijn dood op 11 Feb. 1586. Hij werd door zijn
tijdgenooten ,'t hart, 't oog on d. hand v. 't
Roomsche rijk" genoemd, en was d. hoofdbewerker v. d. Augsburgschen godsdienstvrede.
Saksen had veal a. hem to danken; 't werd
door orde, zuinig beheer, een goede rechtsbedeeling, goad onderwijs en ontwikkeling v.
handel en ntiverheid een voorbeeld v. alle
andere Duitsche staten.
August II, bijgen. d. Sterke, koning v.
Polen, heette als keurvorst v. Saksen FRIEDRICH AUGUST I, was d. tweede zoon v. keurvorst Johan George III, on 12 Mei 1670 gab.
Hij vertoefde gedurende d. regeering v. zijn
brooder, keurvorst Johan George, IV a. 't Weener hof on sloot daar vriendschap met Jozef I,
die toen aartshertog was on later keizer werd.
In 1695 volgde hij zijn broader op als keurvorst on in 1697 werd hij door d. Poolsche
rijksgrooten tot koning v. Polen gekozen. Hij
was daartoe tot d. R.-Kath. godsdienst overgegaan on had aanzienlijke sommon gelds a.
doze verkiezing besteed. Hij nam deal a. d.
groote verbonden tegen Lodewtik XIV, werd
wegens Polen in eon langdurigen oorlog tegen
Zweden gewikkeld, 't goon alles a. Saksen
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onnoemelijk veel kostte en geen enkel voordeel gat Hij was bovendien prachtlievend,
verkwistend en onzedelijk. Hi overl. 1 Feb.
1733. Uit zijn onwettige verbintenis met AURORA V. KONIGSMARCK werd MAURITS V. SAKSEN,
d. beroemde Fransche maarschalk, geb.
August III, koning v. Polen, als keurvorst v. Saksen, Friedrich August II, eenige
zoon v. d. vorigen, werd 7 Oct. 1697 to Dresden
geb. en door zijn moeder Anna Sophia v.
Denemarken in d. Luthersche leer opgevoed.
HU ging echter op 27 Nov. 1712 to Bologna
tot d. R.-Kath. kerk over, waarna d. Koning
v. Denemarken hem v. 't opvolgingsrecht in
liens staten uitsloot. Ztjn regeering was noch
Saksen, noch Polen voordeelig. Saksen werd
door 't weelderig hofleven met schulden beladen en door aanhoudende oorlogen uitgemergeld. August III verbruikte zijn kracht
.en macht om zich in Polen staande to houden,
en liet d. regeering over a. zijn gunsteling
graaf Bruhl, wiens staatkunde verre v. onberispelUk was. Ook was August III als veldbeer niet opgewassen tegen Frederik II v.
Pruisen, die hem in d. Oostenr. successie•oorlog. en in d. zevenjarigen oorlog herhaal,delijk in 't nauw bracht, en eindelijk bij Pima
zijn laatste 17 000 man ontnam, waarop August
III naar Polen viuchtte, zijn land onbeschermd
achterlatend. Hij over'. 6 Oct. 1763.
Augusta was d. eeretitel v. d. gemalinnen
der Rom. keizers; LIVIA, 2e echtgenoot v.
keizer Augustus droeg dien 't eerst. d. Naam
v. veel Rom. kolonien in Hispania, Gallia en.
Germania vangt aan met Augusta, bijv. A. Vin.
delicorum (Augsburg).
Augusta beet d. hoofdstad v. 't gewest
Richmond in d. N.-Amerik. staat Georgic. Zij
ligt a. d. Savannah en a. een kruispunt v.
spoorwegen en heeft 24 000 inw.
Augusta (MARIA LOUISA CATHARINA), dochter v. d. Groothertog v. Saksen-Weimar (alzoo
schoonzuster v. prinses Sophia der Nederlanden), weduwe v. keizer Wilhelm I moeder v.
keizer Friedrich on grootmooder v. keizer Wilhelm IL werd 30 Sept. 1811 geb. Zij huwde
11 Juni 1829 d. Prins v. Pruisen, bewees Karen
echtgenoot, die bij 't yolk niet bemind was, in
d. moeilijke dagen v. 1848 gewichtige diensten,
slaagde er in, langzamerhand, vooral na 1866,
veler harten voor zich en Naar gemaal to
winnen, en bleef bij d. dood v. keizer Wilhelm
op 9 Mrt 1888 als keizerin-weduwe als stammoeder v. een talrUke familie tot in 't 4e
geslacht, achter. Zij zelve overl., na zeer langdurig lichaamslijden, op 7 Jan. 1890.
Augustales waren vrijgelaten slaven,
wien d. taak was opgedragen, om to zorgen
voor d. laren en penaten, godenbeelden, die
in d. huizen on op d. kruispunten v. wegen
stonden.
Augustenburg is een vlek met een kasteel op 't Sleeswijksche ail. Alsen. Naar 't
stamslot heat een lljn v. 't huis der hertogen
v. Holstein, waarvan d. laatste afstammeling
bij 't sterven v. d. Deenschen Koning in 1863
aanspraak maakte op d. regeering over Sleeswijk-Holstein, en zich to Kiel als Frederik VIII
deed huldigen. Dit kwam niet overeen met
d. annexatie-plannen v. Pruisen; d. bondstroepen bezetten 't land en d. aanspraken v.
d. hertog v. Augustenburg geraakten op d.
achtergrond. Hij overl. 14 Jan. 1880.
geb. 1772 in
Augusti (JOH. CHRIST.
Eschenberga bij Gotha, was d. kleinzoon v.
d. in 1722 tot 't Christendom overgeg.. beroemden rabbi HERSCHEL. Augusti was godgeleerde, oudheidkenner en philoloog; hij
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klom op tot hoogleeraar in d. Oostersche
talon, eerst to Jena, toen to Breslau, eindelijk
to Bonn, waar hij 28 Apr. 1841 overl. Van One
werken zijn 't belangrijkst: „Hist.-Krit. Einleitung in das Alte Testament" (2e dr. 1827);
„System der christlichen Dogmatik" (2e dr.
(1825); ,Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte" (4e dr. 1835) en „Denkwiirdigkeiten
aus der christlichen Archaeologie" (1817-1831,
12 dln).
Augustin (FRIEDR. LUDW.), geb. to Berlijn,
3 Juni 1776, studeerde to Halle, vestigde zich
als privaat-docent in d. geneesk. to Berlijn,
werd er ,Medicinal-Rath' en overl. 23 Juni
1854. HU had een herbarium v. 25 000 planten
verzameld, dat hij a. d. reaalschool to Pots ,
lUke werken geschreven, o. a. „Pharmacopaea
extempornaea" (1809) en „Lehrbuch der Physiologie des Menschen" (2 dln, 1810).
Augustine of Agostin is d. hoofdstad
v. d. N.-Amerik. staat Florida, on ligt op een
schiereil., in zulk een schoon oord met zacht
klimaat, dat zij 't „Amerikaansche Nizza"
genoemd wordt. d. Haven is ruim, maar d.
ingang wordt door een baar bemoeilijkt.
Augustinus was een merkwaardig kerkvader, die in 't laatst der 4e en 't begin der 5e eeuw
leefde (geb. 354). Hij heeft zelf zijn leven in zijn
„Confessiones" beschreven, een werk dat meermalen uitgegeven is. In zijn jeugd leefde hij
ongeregeld. Hij beoefende eerst d. wUsbegeerte,
on ging tot d. secte der Manichean over. Onder
dozen bleef hjj 9 jaar, waarna hij Afrika verliet,
en eerst naar Rome en vervolgens naar Milaan
vertrok, waar hij door Ambrosius, die daar
bisschop was, 't Christendom leerde hoogschatten, en zich door hem liet doopen. Hij keerde
hierop naar Afrika terug, verkocht zijn goederen ten voordeele der armen, en behield
slechts zooveel voor zich, dat hij matig kon
leven. HU trad in d. geestelijken stand, predikte to Hippo (thans Bona) met goad gevolg,
en werd daar in 395 bisschop. Met Pelagius
geraakte hij in hevigen twist over d. leer v.
d. vrijen wil, d. genade en d. voorbeschikking;
hij schreef hierover een werk, en stierf in Aug.
430. Andere kerkvaders toonden mogelijk in
hunne schriften meer geleerdheid, beteren
stijl on zuiverder smaak; maar geen v. hen
wilt 't menschelijk hart zoo to treffen on voor
d. godsdienst to ontgloeien als hij; d. schildors gaven hem daarom eon brandend hart
tot zinnebeeld. Zijn werken zijn in 1679 en
volgg. in 2 dln door d. Benedicttjnen uitgegeven. Zij zijn meest alle in versch. talon
overgezet. In 't Nederl. bezitten
„Vierighe
meditation oft aendachten; die alleenspraken
der sielen tot God; Hantboecxken van d'aenscouwingen Christi," overgezet door Anth. v.
Hemert (t. Hantw. S. Cook, 1548); „Die forme
van Leven; Van der liefden Gods, een schoon
hantboecxken," vert. door R. v. Eertborre (1554) ;
„Van de stadt Gods," begrepen in 22 boeken,
vert. door Joh. Fenacolius, (Amsterdam, 1646);
„brie brieven" (Rotterdam 1684).
Augustinus heeft geijverd voor 't kloosterleven, door 't stichten v. monniken- en nonnenkloosters in Afrika, maar niet door 't stichten eener orde met een vasten regel. d. Ondersch. takken der Augustijner-orde zijn eerst
in d. 11e en 12e eeuw ontstaan, en onder regelen gebracht door pausen en priors. Pius
V plaatste d. AugustUnen in 1567 onder d.
orde der bedel-monniken, en stelde hen in
rang na d. Dominicanen, Franciscanen en
Karmelieten. Zjj verspreidden zich wijd en
zijd, en ten tijde der Hervorming rekent men,
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dat er 2000 kloosters v. deze orde bestonden.
Nog in 't begin der 18e eeuw was zij in 42
provincAn en versch. broederschappen verdeeld. Luther behoorde tot deze orde.
Augustowo is een ond.-hoofdst. met
10 000 inw. in 't Poolsche gouvernement Soewalki a. een kanaal, dat d. Nette met d.
Niemen verbindt.
Augustulus, Zie Romulus Augustulus.
Augustus is d. achtste maand v. 't jaar,
beet ook Oogstmaand, en wordt naar keizer
Augustus genoemd, omdat hij in die maand
(voorheen Sextilis geheeten, d. i. d. zesde
maand, v. Maart of gerekend) tot consul verheven word, drie overwinningen behaalde,
Egypte a. d. Rom. heerschappij onderwierp,
en a. d. burgeroorlogen een eind gemaakt
had. In Augustus staat d. zon in 't teeken
v. d. Maagd, en d. dag is bij ons aanvankelijk 17 uur lang.
Augustus (CAJUS JULIUS CAESAR OCTAVIA NUS), zoon V. C. Octavius, werd 63 j. V. Chr.
R ome
ome geb. Wijl zijn wader vroeg stierf,
nam Julius Caesar hem tot zoon, en bij testament tot erfgenaam aan. Toen Caesar vermoord werd, was Octavianus te Apollonia in
Epirus; hij voer terstond naar Italie, waar
toen d. mededingers naar 't gezag V. Caesar
fel tegen elkander over stonden. Met groote
behendigheid wist hij ANTONIUS a. zich te
verbinden, zoodat (43 v. Chr.) 't tweede driemanschap (Octavianus, Antonius en Lepidus)
tot stand kwam. Zijn aanzienlijke betrekkingen, zijn staatkundige bekwaamheid en inzonderheid zijn buigzame aard maakten hem
zeer geschikt voor d. toenmaligen hachelijken
toestand V. 't Rom. rijk. Door d. overwinning
bij Actium (31 v. Chr.), verkreeg hij d. wereldheerschappij. Vroeger had hij een wreed karakter getoond, maar later maakte hij zich
door zachtheid bemi
red. Men huldigde hem als
Caesar voor altijd, waarbij d. senaat d. naam
v. Augustus (d. verhevene) voegde. Hij hield
zich, alsof hij d. opperheerschappij te eeniger
tjd weder zou afstaan, liet zich smeeken, om
die te behouden, en nam die dan altijd slechts
voor eenige jaren weder op zich, die echter
telkens op nieuw verlengd werden. Hij vereenigde in zijn persoon d. macht v. een over
oorlog en vrede beslissend Imperator te land
en ter zee, v. een Proconsul over alle wingewesten, v. een onschendbaar Volkstribuun,
v. een Censor over d. zeden en v. een. Pontifex Maximus of hoofd v. d. eeredienst. Zoo
werd door hem d. regeeringsvorm gegrondvest, die onveranderd tot a. Diocletianus be- stanhef.Alkizrvwhjd.agemeene achting, en beminde en beschermde
hij kunst en wetenschap. 't Rom. rijk bereikte
onder hem 't toppunt v. luister. d. Staatsinkomsten klommen tot 400 millioen gulden;
talrijke legioenen beschermden d. , grenzen en,
vloten d. zee. d. Tempel v. Janus werd gesloten, omdat er geen oorlog was. Zijn eerste
gemalin Clodio was kinderloos, bij zijn tweede
gemalin, Scribonia, verwekte hij Julia, die
hij naderhand uit hoofde v. haar gedrag uit
Rome bande. Bij d. derde, Livia Drusilla, die
hij v. haren echtgenoot scheidde, had hij
geen kinderen, doch hij nam haar voorzoon
Tiberius als zijn eigen kind aan. d. Geschiedschrijvers schetsen zijn huiselijk leven als
zeer ongelukkig. d. Eeuw v. Augustus is door
d. groote mannen, die toen leefden, zooals
Vergilius, Horatius, Ovidius, Livius en Plinius,
een luisterrijk tijdvak in d. geschiedenis. Augustus stierf te Nola, 14 j. n. Chr. Hij was zelf
dichter, en wat v. zijn werken tot ons geko-
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men is, is uitgegeven door Fabricius te Hamburg in 1727, en te Grimma door Weichert
in 1841.
Aukes (DouwE), een Fries, bevelhebber v.
't koopvaardijschip d. Struisvogel, dat ten oorlog
was uitgerust en 40 stukken voerde streed
onder De Ruyter tegen Ascue op 26 Aug.
1652 bij Plymouth. Van d. vloot verwijderd
en door Engelsche schepen omringd, wilde
zijn yolk 't schip overgeven. Aukes dreigde
dat hij — zoo zij niet volhielden — d. loot in
d. kruitkamer zou werpen, boorde twee Engelsche schepen in d. grond, schoot 't derde
reddeloos en voegde zich ongedeerd weer bij
d. vloot. Na d. vrede v. 1654 vestigde hij zich
als koopman te Amsterdam.
Aula is oorspronkelijk een binnenplaats
of voorhof in d. woningen der Grieken en
Romeinen; bij d. toenemende beschaving
werd d. aula v. zuilengangen omringd en 't
vereenigingspunt der familie en bezoekers.
Nog later ging d. naam aula over op d.
voorhoven en tempelruimten, die bij d. eeredienst door d. leeken werden bezet. Thans
verstaat men a. d. hoogescholen door d. aula
d. gehoorzaal, waarin zich d. studenten bij
plechtige gelegenheden verzamelen.
Aulax heet een plantengesl. uit d. fam.
der proteaceen, heesters omvattende, die in
Z--Afrika thuis behooren, maar om d. schoone
bloemen bij ons des zomers in d. open lucht
en 's winters in d. kas boven 8° C. gehouden
worden. d. Schoonste soorten zijn A. pinifolia
met gele mannelijke en witte vrouwelijke
bloemen, en A. umbellata, een weinig vertakte
heester v. een M. hoog, met een scherm v.
witte mannelijke bloemtrossen en bloemhoofdjes met vrouwelijke bloemen.
Auletius (ALARD), omstr. 1545 te Leeuwarden of, volgens anderen, te Dokkum geb.,
was een der eerste hoogl. a. d. hoogeschool
te Franeker, waar hij d. geneeskunde onderwees. Vriemoet kende alleen v. hem : „Monitio
ad Illustr. Ord. Frisiae de reformanda praxi
medics" (Franeq. 1603). Hij stierf op 21 Jan.
1606. Zijn lijkrede is gehouden en uitgegeven
door Lollius Adama; Sixtinus Amama roemt
zijn verdiensten als geneesheer.
Aulis in Boeotie, a. d. Euripos, was d.
haven, waar d. Grieken zich onder Agamemnon inscheepten, om Troje aan te tasters
(1200 v. Chr.).
Aulnis de 13,ourouill (JOHAN D'), geb. te
Groningen, 9 Apr. 1850, studeerde te Leiden,
vestigde zich als advocaat te Amsterdam, en
werd in 1878 benoemd tot hoogleer. in d. staathuishoudkunde, statistiek en staath. gesch.
te Utrecht, welk ambt hij aanvaardde met
een rede over „Katheder-socialisme". Behalve
opstellen in rechtsgel. en econom. tijdschriften schreef hij : „'t Hedendaagsch socialisme"
(1886).
Aulus Gellius, Zie Gellius.
Aumale is een kleine stad in 't Frans.
dep. Seine-InfOrieure. d. Eerste hertog v. Aumale was Claude, zoon v. hertog RenO II v.
Lotharingen, en streed roemvol onder Frans I.
d. Volgende Aumales schaarden zich in d.
godsdienstoorlogen a. d. zijde der Ligue, en
streden tegen Coligny en Hendrik v. Navarre,
tot deze d. troon beklom, waarna d. laatste
Aumale in Spaanschen krijgsdienst trad.
Koning Lodewijk Filips herstelde d. titel
v. hertog v. Aumale weder, door dien te geven
a. zijn vierden zoon. Deze, HENRI EUG. PHIL.
LOUIS D'ORLEANS, hertog V. Aumale, werd 16
Jan. 1822 geb., streed met roem in Afrika, en
werd in 1847 gouverneur-generaal v. Algeria.
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Na d. Februari-revolutie v. 1848 vestigde
zich in Engeland, en schreef hij voortdurend
belangrijke studign over krijgskunst en geschiedenis. Na d. val v. 't tweeds Keizerrtjk
keerde hij in Frankrijk terug, werd lid v. d.
Nationale vergadering, opperbevelhebber v. 't
8e legerkorps, en was hij voorzitter v. d. krtjgsraad die Bazaine als verrader veroordeelde.
In lx • werd hij met d. geheele familie Orleans
uit Frankrijk gebannen; maar toen bleek het,
dat htj bij testament zijn kasteel Chantilly
met al d. daar bijeengebrachte kunstschatten
a. d. Fransche academie, waarvan hij lid was,
vermaakt had. Deze vorstelijke schenking is
door d. Academie dankbaar aanvaard.
Au porteur (letterlijk aan den drager of
aan den houder) heet ten onzent gewoonlijk
aan toonder, en wordt toegepast op elk geldswaardig papier, dat door d. daarin genoemden
persoon uitbetaald moet worden a. hem, die
't ter betaling aanbiedt. Zoo zijn bijv. onze
munt- en bankbilletten en d. vervallen coupons v. effecters papieren au porteur of aan
toonder. Papier op naam kan alleen uitbetaald
worden a. hem, wiens naam in 't stuk staat
uitgedrukt; papier aan order kan ter incasseering a. anderen worden overgedragen door
endossement (zie dat art.), zooals dit met wissels, promessen en assignation geschiedt, die
volgens ons handelsrecht niet a. toonder betaalbaar zijn.
Aur heet een groep v. 32 eilanden in d.
Mulgraves-archipel, in d. Stillen Oceaan op
omstr. 8° NB. en 190° 0. L. v. Ferro. Er zijn
veel kokospalmen en bananen en 400 bew.
Aurantiacean of oranjes is d. naam
eener plantenfamilie, die in eenige geslachten
vele soorten v. boomers en heesters bevat, die
in d. heete en in 't warme deel v. d. gematigde luchtstreek behooren. Volgens nieuwere
inzichten moeten d. oranjes echter niet als
een zelfst. plantenfamilie, maar als een afdeeling der rutaceen beschouwd worden. Alle
dragen sappige veelhokkige vruchten met
een groot aantal zaden; d. bladeren zijn
afwisselend geplaatst, hebben veelal een gevleugelden bladsteel, en bevatten, even als
d. schil v. d. vrucht, een aetherische olie en
een bittere extractiefstof; d. vruchten zjin
rijk a. citroenzuur, appelzuur, suiker, gom en
eiwit. 't Voorn. geslacht heet citrus.
Aurarum is d. naam v. een gele kleurstof, die sedert 1884 wordt gebruikt. W. Fehrmann en C. Groebe geven echter dezen naam
a. d. base, waarvan d. bedoelde kleurstof een
zout met HCl. is.
Aurbacher (LUDWIG), gab. 26 Aug. 1784
te Markt-TUrkheim in Zwaben, was d. zoon
v. een armen smid, maar werkte zich door
onverpoosde inspanning en zelfstudie op tot
hoogleeraar in still on aesthetica a. d. kadettenschool to Munchen. Hij overl. 25 Mei 1847.
Niettegenstaande hij door een ziekelljk lichaam
belemmerd en gefolterd werd, heeft hij vele
opvoed- en taalkundige werken, volksboeken
on gedichten geschreven, o. a. „Paedagogische
Phantasign" (1838); „Lehrbuch des deutschen
Stils" (2 din, 2e dr. 1822); „A.benteuer der
Liebenschwaben"; „Abenteuer der Spiegelschwaben"; ,,Novellen", „Lyrische Gedichte"
on 't tijdschrift „Schulblattee.
Aurelianus (csaus Dominus) was d. 35e
Rom. keizer (269 t. 275 n. Chr.), strong in 't
handhaven der wetten on der krijgstucht. 1111
was een voortreffelijk veldheer, on overwon
Zenobia, koningin v. Palmyra. Rome werd
door hem met een muur omgeven, tegen d.
telkens geduchter wordende invallen der Ger-
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manen; d. Markomannen en Allemannen werden door hem uit Italic verdreven. Hij herstelde d. orde in d. staat, zoodat d. Senaat
hem d. titel gaf v. Hersteller des Romeinschen
Rifles; doch zijn gestrengheid werd oorzaak
v. zun dood. In 't zesde jaar zijner regeering
werd hij door zijn soldaten onagebracht.
Aurelianus (coEmus), v. Sicca in NumidiC,
was een geneesheer, die waarschijnlijk tuss.
Soranus en Galenus geleefd heeft. Men heeft
van hem nog twee werken: „Celerum passionum" (libri III) on „Tardarum passionum"
(libri V). Zijn overige werken zijn verloren.
Zijn boeken zijn in slecht Lattjn geschreven,
maar bevatten uitmuntende ziektebeelden. d.
Baste uitgaaf is v. Amman (Amst. 1709). Een
verkorting v. Aurelianus' schriften berust te
Brussel in d. Bibliotheque de Bourgogne,
waarin tevens eenige hoofdstukken voorkomen over d. koortsen.
Aurelius Victor (sExTus), een Afrikaan
v. geringe afkomst, was een Romeinsch geschiedschrijver, die door d. keizers Julianus
en Theodosius d. Groote in hooge betrekkingen geplaatst werd. Onder zijn naam gaan
eenige werken, die evenwel waarschijnlijk
niet v. zijn hand zijn: „De viris illustribus
Romae"; „De Caesaribus"; „De vita et moribus imperatorum Romanorum epitome" on
„De origins gentis Romanae". Deze werken
zijn 't eerst uitgegeven door And. Schot.
(Antw. 1562); d. baste uitgaaf echter is die
met noten v. Joh. Arntzenius (Utr. 1733).
Aurengabad is een Britsche prov. in
Dekan, behoorende tot 't presidentschap Bombay. 't Ghats-gab. doorloopt dit gewest v. 't
N. n. 't Z. on d. Godavery-rivier bespoelt het.
Er groeit veel rijst, suiker, indigo on katoen;
d. oppervl. is 2800 vk. geogr. mijl en 't aantal
bew. 6 a 8 millioen. d. Hoofdstad Aurengabad
ligt a. d. Dudna kort voor dat daze in d.
Godavery valt, telde vroeger 100 000, thans
slechts 30 000 inw. Er is een luisterrijk praalgraf v. d. gemalin v. Aureng-Zeb.
Aureng-Zeb, d. w. z. Sieraad v. d. troon,
heette d. 0.-Indische Groot-Mogol, die v. 1658
t. 1707 regeerde. Als jongere zoon was hij
niet voor d. troon bestemd, maar hij wist
't stadhouderschap over Dekan to verwerven,
verborg zijn heerschzucht achter dweepzieke
vroomheid, overwon zijn broeders on zijn
vader on werd beheerscher v. gansch VoorIndi6, dat hij fabelachtige schatten afperste.
Met geweld breidde hij d. Islam uit ten koste
v. d. leer v. Brahma on Boeddha; hij vernielde d. Indische tempels en pagoden, leefde
eenvoudig, on verzuimde des daags d. gebeden
on des nachts 't lezen in d. Koran nooit. Hij
moedigde handel on nijverheid aan, lokte
geleerden a. zijn hof, en stichtte scholen on
boekerijen.
Aureola, Zie Glorie.
Aureolus (pETRus), eerst monnik, later
aartsbisschop v. Aix, was een der scherpzinnigste en beroemdste godgeleerden v. zijn
tijd, en leefde op. 't einde der 13e en in 't begin
der 14e eeuw. HiJ werd to Verberie-sur-Oise
gab. on heette eigenlijk Oriol. HO was een
groot tegenstander der Dominicanen, die hem
door Capreolus, een hunner baste schrijvers,
listen wederleggen. d. Voorn. werken v. dozen
polemicus ztjn: „Breviarium Bibliorum" (in
1514 to Straatsburg, in 1571 to Venetig en
in 1585 to Parljs gedrukt); „Commentarius in
primum librum sententiarum" (Romae ex Typogr. Vaticana, 1596) en „Tract. de Conceptione immaculata B. Virginis" (Tolosae, 1314
of 1514?).
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Aureus was een Romeinsche munt ter
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wag naar Orleans. Er zijn 13 000 inw., die v.
handel en fabrieken besta.an.
waarde v. ongeveer f 7,50.
Auripigment, Zie Operment.
Aurirvilly (JULU BABBEY D'), geb. 1807,
Aurispa (Jm.) geb. to Noto op Sicilig,
overl. 24 Apr. 1889, is to beschouwen als d.
laatste vertegenwoordiger der Fransche rowas een der geleerdste mannen der 150 eeuw.
mantische school der 19e eeuw. Men noemde
Hij verstond d. classieke talen, was een uithem schertsend d. Conn()table der Fransche
stekend redenaar, schreef uitrauntend proza
literatuur. Als geestverwant v. Balzac en
en maakte goods verzen. Paus Nicolaas V,
Victor Hugo schreef hij een reeks v. romans,
wiens secretaris hij was, begiftigde hem uit
waarvan „Les oeuvres et les hommes"; „Les
achting on genegenheid met d. abdijen v. s.
Diaboliques" en „Cequi ne moult pas" d. meesPhilippus de Grandi en s. Maria de Roccade,
ten opgang maakten. Hij schreef scherpe criop Sicilia. Hij bracht zijn laatste levensjaren
tieken op d. realistische richting v. d. nieuweto Ferrara door. Zijn werken zijn tegenw.
ren tijd. Aurevilly was bijna evenzoo bekend
hoogst zeldzaam. Tot deze behooren een overdoor zijn altijd keurig toilet als door zijn altijd
zetting v. Archimedes en v. d. commentarie
geestige kwinkslagen.
v. Hierocles op d. verzen v. Pythagoras.
Aurogallus (MATTHAEITS), een geleerde
Aurich is 't N.-W. landdrostschap v. Hannover, grenzende a. Nederland, 54 112 vk. geogr.
uit d. 16e eeuw, hoogl. in drie talon a. d. hoogeschool to Wittenberg, was in Bohemen geb.
mijl groot met 215 000 bow. d. Hoofdplaats
Aurich, met 5000 inw., ligt to midden v. een
Hij verzamelde veel boeken, en schreef een
onvruchtbare, maar door ontginning wel be„Compendium Hebraeae Chaldeaeque Grammatices" (Wittenb. 1525) on „De Hebraeis urbouwde streek, midden in Oost-Friesland. Nabij
d. stad is d. Upstallboom, waar oudtijds d.
bium" (Wittenb. 1525). Hij hielp Luther in 't
Friezen hunne volksvergaderingen hielden.
overzetten des bijbels en stierf in 1543.
Aurora (Bij d. Grieken Eos.), in d. mythoAurikel (d.) (Primula Auricula L.), die tot
logic een dochter v. Hyperion, was d. godin
d. nat. fam. der sleutelbloemen (Primulaceen)
des dageraads of der morgenschemering, d.
en Pentandria Monogynia en onder d. meest
oorsprong v. d. morgenwiad on v. d. morgenbekende on geliefde sierplanten behoort, treft
ster; zij verschijnt in 't vroegste v. d. morgen
men in Midden- en Z.-Europa in 't wild aan,
uit d. donkere lucht, heft met rozenkleurige
vooral op d. Alpen, hoe'wel ook in d. vlakte.
vingers d. sluier v. d. nacht op, on verdwijnt na
Zij draagt omgekeerd-eironde, in een breeden
een kort vertoon harer bekoorlijkheid voor d.
bladstengel uitloopende, bijna gaafrandige,
glans der zon. Aurora hest ook d. 94e asteroids.
dikke, leerachtige, blauwachtig-groene, a. beide
Aurora is een stad met 12 000 inw., in d.
zijden hier en daar, doch langs d. rand dicht
N.-Amerik. staat Illinois a. d. Fox-rivier on a. d.
met klieren bezette bladeren; een 3 b. 6 c. M.
spoorw. v. Chicago n. Burlington en quincy.
hoogen, v. boven wit bestoven bloemstengel,
Aurora-eilanden (d.) liggen, zes in getal,
die in een rechtopstaand bloemscherm uitin d. Grooten oceaan, tuss. d. Falklands-ail.
loopt, en oorspronkelijk gale, welriekende
on
Zuid-Georgi6, op 53 1V Z. B. on 44o W. L. v.
bloemen, wier 5 m. M. breede zoom uit 5 omGreenwich. Zij zijn in d. 18e eeuw ontdekt,
gekeerd-eironde slippen bestaat, die met elkmaar eerst sedert 1838 door Amerikaansche
ander tot een wit-bestoven ring samenkomen.
walvischvangers bezocht.
Door d. cultuur is een groot aantal verscheiAusbruch is d. btjnaam der Hongaarsche
denheden v. deze schoone plant ontstaan, die
wijnen, die uit d. rijpste on schoonste druiven
men in drie hoofdgroepen verdeelen kan, nl.
verkregen worden, door ze voor d. oogst v.
in d. Engelsche, Luiker of Hollandsche en Basd. trossen to plukken on afzonderlijk uit to
taard-Aurikels, of, naar d. kleur, in an-, tweeperson.
en veelkleurigen. d. Engelsche komen 't zeldAuscultatie is d. waarneming der geluizaamst voor on onderscheiden zich door punden, die binnen 't lichaam ontstaan, om daartig uitloopende of afgeronde bladeren en een
door, in verband met d. overige verschijn.sewit gepoederde bladschijf- d. laatste twee
len, d. toestand der organen to leeren kennen.
door een uitgesneden bladpunt en een niet
Meestal wordt zij bij ziekten v. d. organen v.
bepoederde bladschijf. Door een meer in 't
d. ademhaling on v. d. bloeds-omloop verricht.
oog loopende schakeering harer kleuren zijn
Ook bij ziekten v. d. onderbuik kan zij in
d. Luiksche of Hollandsche Aurikels schilderenkele gevallen tot uitkomsten leiden. Bij
achtiger, waarom deze door niet-kenners hooziekten v. 't hoofd heeft men d. auscultatie
ger geschat worden. Buiten deze schakeering
willen aanwenden, maar zonder genoegzaam
der kleuren, verlangt men echter nog v. een
gevolg. Op d. verloskunde is zij toegepast,
schoone Aurikel, dat zij eon stevigen bloomom d. zwangerschap to herkemien, om to westengel bezit; dat d. afzonderlijke bloemstelen
ten, of d. vrucht leeft, eu door sommigen ook,
kort zijn, en d. bloemen een regelmatig, dicht
om
d. ligging v. d. vrucht on v. d. nageboorte
gesloten bloemscherm vormen; dat d. bloomte bepalen. Men zou 't woord auscultatie door
buis kort on niet to wijd, d. slippen der
beluistering kunnen vertalen.
bloemkroon daarentegen groot on regelmatig
Men ausculteert met een bijzonder workuitgebreid zijn. Bij goad gekweekte Aurikels
tuig, stethoscoop genoemd, of door alleen 't oor
bestaat 't bloemscherm dikwerf uit 20 of meer
op
't lichaam v. d. bider, dien men onderbloemen; d. wilds plant telt er meestal slechts
zoekt, to leggen. Stethoscoop bet. onderzoezes of zeven. d. Aurikel bloeit in 't voorjaar,
en dikwerf voor d. tweede maal in d. herfst.
ker v. d. borst, v. atij5,0; = borst, en axo7to; =
Men vermenigvuldigt haar door wortelspruionderzoeker, bespieder. Dit werktuig bestaat uit
ten, afleggers of door uitzaaiing, welke laateen hollen houten cylinder met een kegelvorste handelwijze gevolgd wordt, als men nieuwe
mig benedendeel. d. Inwendige ruimte vormt
verscheidenheden wil erlangen. d. Uit zaad
dus een buis, die a. 't ondereinde wijder wordt.
gewonnen Aurikel bloeit echter zelden vO6r
't Bovenstuk is een weinig omgebogen. Hierop
't derde of vierde jaar en eischt veal zorg en
is een platte schijf, die er afgenomen kan woroppassing.
den. Men plaatst 't kegelvormige deal op 't
Aurillac is d. hoofdstad v. 't Frans. dep.
lichaam, on houdt 't oor op d. schijf. d. GeCantal in Auvergne. Doze stad ligt a. d. voet
luiden worden dan voortgeleid tot a. 't oor
v. d. Cantal, a. d. riv. Jordanne en a. d. spoorv. d. waarnomer. Voor d. auscultatie v. d.
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stem en v. 't hart sluiten sommige geneesheeren 't kegelvormige deel met een stop, die
met een ivoren schroefje in d. stethoscoop
wordt bevestigd. Zij meenen, dat d. geluiden
v. d. stem en v. 't hart op deze wijze beter
dan door d. gewonen stethoscoop worden waargenomen. Deze meening wordt echter niet
door alien gedeeld.
d. Auscultatie zonder werktdig, door alleen
't oor op 't lichaam te houden, beantwoordt
in vele gevallen voldoende a. 't oogmerk. Men
kan zich in deze wijze v. onderzoeken ook
met minder moeite en inspanning oefenen, dan
in die met d. stethoscoop. Echter kan men dit
werktuig niet missen, en 't onderzoek met d.
stethoscoop heeft eigenaardige voordeelen. Imrners er zijn deelen v. 't lichaam, die men
met 't bloote oor moeilijk kan naderen. Daarbij
omschrijft men door d. stethoscoop d. plaats,
waar 't geluid gehoord wordt, beter en nauwkeuriger. Daarenboven kan er, wanneer men
geen stethoscoop gebruikt, door d. gebukte
houding aandrang v. bloed naar 't hoofd v.
d. waarnemer ontstaan, waardoor oorsuizen
d. fijne onderscheiding v. 'tgeen men liooren
moet, onmogelijk maakt. Daarentegen ausculteert men d. achterzijde der ademhalingswerktuigen, a. d. rug, beter met 't bloote oor. d.
Arts moet dus in beide wijzen v. onderzoek
genoeg geoefend zijn.
Plaatst men d. stethoscoop op d. keel v.
een gezond mensch, dan hoort men twee geluiden, 't eene bij d. inademing, 't andere bij
d. uitademing. Dit is d. tracheaal-respiratie of
keel-ademhaling. Plaatst men d. stethoscoop
op 't bovenste deel v. 't borstbeen, niet geheel in 't midden, een weinig naar een der
beide zijden, dan hoort men dezelfde geluiden,
maar zwakker. Dit is d. bronchiaal-respiratie
of 't luchtpijptak-ademen. Plaatst men eindelijk d. stethoscoop een weinig onder en naast
d. tepel a. d. rechterzijde, of op d. rug, a. 't
onderste deel v. iedere long, dan hoort men
twee zeer zachte geluiden; 't eerste vergezelt
d. inademing, en dit is veel duidelijker dan 't
laatste, dat bij d. uitademing wordt gehoord.
Dit is d. vesiculaire respiratie of 't ademgeluid
der longcellen.
Wanneer men nu weder op dezelfde plaatsen
luistert, terwijl d. onderzochte persoon spreekt,
hoort men een eigenaardig teruggeven der
stem. Aan d. keel is 't zoo duidelijk, dat men
.d. stem hoort alsof d. persoon door d. buis
sprak. Men noemt dit d. pectoriloquie of borststem. Op d. tweede plaats is 't zwakker; men
noemt dit teruggeven der stem d. bronchophonie
of luchtpijpstem. Daar waar men 't ademgeluid der longcellen verneemt, is 't nauwelijks
meer to onderscheiden. Deze geluiden kunnen
niet beschreven worden of met andere vergeleken worden; men moet ze door langdurige
'oefening leeren kunnen.
d. Geluiden, die bij d. ademhaling gehoord
worden, ontstaan door 't trillen der buizen,
waar d. lucht binnen treedt. Zij zjjn daarom
't duidelijkst a. d. stret en d. keel, minder
hoorbaar in d. groote luchtpijptakken en 't
zachtst in d. kleinere takjes en cellen. d. Blank
der stem vormt zich in d. larynx. Dit geluid
vermindert in verhouding tot d. afstand v.
't ontstaan v. d. klank, en is sterk naarmate
v. d. dichtheid der weefsels.
Bij kinderen is 't ademen in d. cellen veel
duidelijker voor 't oor dan bij volwassenen.
Bij oude lieden en bij zwakken hoort men
't cel-ademen minder duidelijk, maar bij 't onderioek kan men alle dwalingen, waartoe wijzigingen zouden kunnen brengen, vermijden,
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door er op te letten, of men 't geluid a. beida
zijden v. d. borst even duidelijk waarnemen
kan, want 't moet een vaste regel bij d. auscultatie der ademhalingswerktuigen zijn, dat men
altijd a. weerszijde dezelfde plaatsen met elkander vergelijkt. Is er onderscheid tuss. d. beide
waarnemingen, dan eerst moet men a. een
veranderden toestand der weefsels denken.
Deze geluiden berusten geheel op physische
wetten en staan met d. bouw der deelen in
nauw verband. Vandaar, dat zij in ziekten ook
vele wijzigingen ondergaan. 't Zachte geluid
kan door een scherp worden vervangen. d.
Verhouding tuss. d. twee geluiden bij d. ademhaling kan veranderd worden, zoodat 't tweeds
veel langer dan anders duurt. d. Beschreven
geluiden kunnen af- en toenemen, ook wel,
ten minste gedeeltelijk, ontbreken en, zooals
't luchtpijp-ademen en d. luchtpijp- en borststem, ook wel op plaatsen gehoord worden,
waar men die bij gezonden niet waarneemt.
Dikwijls vormen er zich, ten gevolge v. d.
veranderden toestand der organen en weefsels,
nieuwe geluiden. Zoo schuiven bij gezonden
d. beide bladen v. 't borstvlies bij d. ademhaling over elkander, zonder dat daarbij eenig
geluid waargenomen wordt. Maar wanneer zij
door ontsteking zijn aangedaan, daardoor ruw,
met uitscheiding bedekt of verdikt zijn, hoort
men een wrijvingsgeluid, dat allerlei wijzigingen kan aannemen. Soms is 't zoo zacht als
't kraken v. fijne zijde, en soms zoo ruw als
dat v. een lederen zadel. Wanneer er vocht
in d. luchtpijpen of cellen is, hoort men, hoe d.
luchtbellen opborrelen, en wanneer een groote
oppervlakte door verzwering verwoest is en
met etter bedekt, hoort men duidelijk 't geborrel v. d. lucht, die met d. vloeistof in aanraking komt.
Wanneer men d. streek v. 't hart bij een
gezond mensch met 't oor onderzoekt, voelt
men bij elken hartslag een stoot, en hoort men
twee geluiden, die min of meer te vergelijken
zijn met d. kiank der lettergrepen „lobb, upp".
Het eerste is dotter en langer dan 't tweede
en wordt 't duidelijkst gehoord bij d. punt v.
't hart, een weinig lager dan d. tepel. 't Tweeds
is scherper, korter en wordt 't best vernomen
op d. hoogte v. d. derde rib, dicht bij d. linkerzijde v. 't borstbeen. Bij d. eersten toon
voelt men tevens d. stoot v. 't hart, terwijl
men d. pols op d. gewone plaats, even boven
d. hand, gelijktijdig voelt aanslaan. Beide tonen
volgen elkander gedurig aldus op : 10. hoort
men d. langen, doffen toon, die tegelijk met
den hartstoot vernomen wordt; 2°. een korte
pauze; 3°. den korten scherpen toon en 40. een
langere pauze. Dit alles geschiedt bij iederen
polsslag. d. Eerste toon is een derde v. een
maat, d. korte pauze een zesde, d. tweede toon
een zesde, en d. large pauze een derde, aldus:

r.

of volgens andere waarnemers:

Men hoort deze beide tonen 't duidelijkst in
d. streek v. 't hart; achter in d. rechterzijde
hoort men die niet meer. Overigens bespeurt.
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men in d. uitbreiding, waarin men die hoort

vele individueele verscheidenheden.
WAjl deze tonen, even als d. geluiden, die
men bij d. auscultatie der ademhalingswerktuigen verneemt, zuiver physische verschijnselen zijn, die geheel v. d. bouw v. 't orgaan
afhangen, moet men met d. oorzaken v. 't ontstaan dezer tonen bekend zijn, om daardoor
uit d. afwijkingen en wijzigingen, die deze
tonen ondergaan, d. veranderden toestand v.
't hart te kunnen beoordeelen. Over d. oorzaken
dezer beide tonen is veel geschreven. Om zich
een goed denkbeeld v. d. zaak te vormen,
moet men opmerken, wat er gelijktijdig met
iederen toon samen valt. Bij d. eersten toon
slaat 't hart tegen d. borstwand aan en trekken zich d. kamers te zamen, waarbij 't bloed
door d. openingen der groote en longslagader
stroomt en d. kleppen, die d. overgang tuss.
d. boezems en kamers sluiten, toeslaan [zie
Bloed (omloop v. 't)]. Bij d. tweeden toon
stroomt 't bloed uit d. boezems in d. kamers
en sluiten zich d. halvemaansgewijze kleppen.
Uit talrijke waarnemingen v. ziekelijk veranderde toestanden en uit vele proelnemingen
is men tot 't besluit gekomen, dat d. eerste
toon bij gezonden voortgebracht wordt door
't toeslaan der kleppen tuss. d. boezems en
d. kamers en door 't ruischen v. d. bloedstroom
in d. monden der groote en longslagader, en
dat deze toon daarenboven door 't aanslaan
v. d. punt v. 't hart tegen d. borst wordt versterkt. Men neemt algemeen aan, dat d. tweede
toon ontstaat door 't sluiten der halvemaansgewijze kleppen in d. groote slagader en in
d. longslagader. Beide deelen v. 't hart werken gelijktijdig. d. Tonen v. 't hart, die men
bij ziekten waarneemt, kunnen, even als bij
d. auscultatie der ademhalingswerktuigen, in
wijzigingen v. d. natuurlijke tonen en in tegennatuurlijke tonen worden onderscheiden; zij
worden soms op andere plaatsen dan die, welke
wij genoemd hebben, duidelijker gehoord, en
kunnen in kracht af- of toenemen, helderder
of doffer of gedempt zijn. Soms is d. tijdsorde,
waarin zij elkander opvolgen, gewijzigd; soms
hoort men slechts een V. beide, en soms hoort
men er drie, zelfs in enkele gevallen vier,
vooral wanneer d. synchronistische werking
der beide deelen v. 't hart gestoord is. Onder
d. bijkomende of tegennatuurlijke tonen kan,
evenals bij d. auscultatie der ademhalingswerktuigen, soms een wrijvingsgeluid gehoord
worden. Wanneer d. beide bladen v. 't harteZakje, dat a. d. binnenzijde door een weivlies
omkleed is, geheel gezond zijn, schuiven zij
zonder eenig geluid over elkander. Zijn zij
evenwel door ziekelijke aandoenipgen ruw geworden, met uitscheiding bedekt of verdikt,
dan hoort men ook hier een wrijvingsgeluid,
even als dit bij 't borstvlies is beschreven.
Plaatst men d. stethoscoop op d. plaats, waar
d. groote slagaderen ontspringen, in d. omtrek
v. 't hart, d. i. voor d. groote slagader, iets
over 't midden v. 't borstbeen, naar d. rechterzijde toe, en voor d. longslagader, in een
rechte lip v. d. zooeven aangeduide plaats,
een cM. voorbij d. linkerrand v. 't borstbeen,
dan hoort men weder twee tonen, die uit 't
instroomen v. 't bloed en 't sluiten der halvemaansgewijze kleppen worden verklaard. d.
Tweede toon neemt dus af, in verhouding tot
d. afstand v. 't hart, en in d. andere slagaders
hoort men maar een toon, die met d. schok
en verwijding gelijktijdig is. Deze tonen kunnen door een zagend of blazend geluid vervangen worden, of dit laatste kan zich met
d. tonen vereenigen. Men bepaalt nu door
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nauwkeurig dit geluid met 't oor te volgen
en door te onderzoeken, waar het 't duidelijkst wordt gehoord, of het in 't hart ontstaat en v. daar voortgeleid wordt, dan wel
of het in d. slagader zich vormt, zooals bij
't stroomen v. 't bloed over een oppervlakte,
die door ziekte hare gladheid verloren heeft,
kan gebeuren.
Reeds in d. Hippocratische schriften vindt
men plaatsen, waarin v. geluiden, die bij ziekten der ademhalingswerktuigen voorkomen,
melding gemaakt wordt. Corvisart (zie Corvisart) en enkele zijner leerlingen waren gewoon, 't oor op d. borst hunner lijders te
houden, om daardoor d. slagen v. 't hart te
hooren. Corvisart zegt in zijn boek over d.
hartziekten, dat hij dit meermalen had gedaan.
Laennec (zie Laennec) was d. uitvinder v. d.
stethoscoop. Hij verhaalt („Traito de l'auscult.
mediate"), hoe hij in 1816 bij een lijderes een
ziekte v. 't hart vermoedde. Hij rolde een dun
schrijfboek op, waarvan hij 't eene eind op
d. borst der lijderes plaatste en 't andere eind
a. zijn oor hield. Hij nam nu d. slagen v. 't
hart veel duidelijker en nauwkeuriger waar,
dan wanneer hij, zooals hij vroeger meermalen
gedaan had, 't oor op d. borst had gehouden. Hij
kwam daardoor op d. gedachte om dit middel
niet alleen tot onderzoek der hartslagen aan
te wenden, maar ook tot waarneming v. al
d. geluiden, die in d. borst kunnen ontstaan.
Met dit oogmerk begon hij terstond in 't hospitaal Necker een reeks v. waarnemingen,
wier uitkomsten hij in 1819 mededeelde. In
1821 began hij d. auscultatie in 't hospitaal
Necker te onderwijzen; uit alle beschaafde
landen kwamen leerlingen naar hem toe, en
zijn boek werd in versch. talen overgezet.
Onder deze vertalingen is d. Engelsche v.
dr. Forbes belan.grijk, omdat deze geneesheer
't met vele waarnemingen en aanteekeningen
verrijkt heeft.
d. Auscultatie vond in Frankrijk ijverige
voorstanders. In Duitschland werd d. auscultatie eenige jaren na hare uitvinding door
Skoda op nieuw nauwkeurig onderzocht, en
a. hem vooral heeft men meer bepaald d. gewichtige uitkomst te darken, dat men thans
met zekerheid weet, dat d. geluiden, die men
door d. auscultatie waarnemen kan, in 't
nauwste verband staan tot d. physischen toestand der organen, en dat men dus in geen
geval uit d. auscultatorische teekenen, zelfs
wanneer men die in vereeniging met d. uitkomsten, door d. percussie (zie dat art.) verkregen, beschouwt, met zekerheid d. toestand
V. d. lijder beoordeelen kan; wanneer men
daarbij 't onderzoek v. d. overige verschijnselen verzuimt. Maar tevens, dat deze teekenen, in vereeniging met d. verschijnselen in
vele gevallen een zekerheid geven, die men
niet bereiken kan, wanneer men zich alleen
tot d. waarneming der verschijnselen bepaalt.
Dit gevoelen is tegenwoordig algemeen aangenomen.
Voor d. auscultatie der organen v. d. ademhaling en v. d. omloop v. 't bloed, leze men:
Laennec „Traite de 1' auscultation mediate et
des maladies des poumons et du coeur" (4e
ed., Paris, 1837, 3 vol.); Skoda „Abhandlung
fiber die Percussion and Auscultation" (Wien,
4e Aufl. 1850) ; Ch. J. B. Williams„The Pathology and Diagnosis of Diseases of the Chest”
(4e ed., London, 1840).
Ook in d. chirurgie wordt d. auscultatie soms
aangewend, om in sommige gevallen te bepalen of er beenbreuken zijn. 't Kraken v. d.
beide stukken, wanneer men die verschuift,
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wordt soms door d. stethoscoop duidelijker
dan door 't bloote oor of door 't gevoel onderscheiden. Ook in d. veeartsenjjkunde is d. auscultate in gebruik.
A Uso is een handelsterm, die letterlijk
beteekent „naar gebruik" of „volgens ge-woonte", on wordt gebruikt om to kennen to
gevon, dat een wissel vervalt op d. Aid, die
ter plaatse gebruikelijk is, bij v. op d. laatsten
.dag der maand. Volgens 't Nederl, wetb. v.
Kooph. wordt onder Uso op binnen Nederland
betaalbare wissels, die niet op zicht zijn, verstaan, een termijn v dertig dagen, te rekenen
v. d. dag na d. dagteekening, die er op vermeld is.
Auso.nia is d. oude naam v. Italic, eigenlk v. dat deel, waarin d. steden Ausona,
Minturnae en Vescia lagen.
Ausonius (DECIMUS MAGNUS) was een dichter uit d. 4e eeuw, te Bordeaux geb., zoon v.
Julius Ausonius, eon vermaard geneesheer.
Hij ward zorgvuldig opgevoed, hetzij wijl hij
reeds in zijn jeugd veel beloofde, of wijl d.
sterren, door zijn moederlijken grootvader,
Caecilius Argicius Arborius, die d. astrologie
beoefende, geraadpleegd, hem groote waardigheden voorspelden. Groot waren zijn vorderingen in d. fraaie letteren, en toen hij 30 jaar
was, ward hij tot onderwijzer in d. grammatica in zijn geboorteplaats aangesteld. Toen
hij daar tot hoogleeraar in d. rhetorica benoemd was, verwierf hij zulk een roem, dat
hij a. 't keizerlijk Hof geroepen ward, om
Gratianus, zoon v. keizer Valentinianus, to
-onderwijzen. Hij ward weldra d. gunsteling
v. vader en zoon, verkreeg hooge waardigheden en ward in 379 tot consul benoemd, na
to voren andere belangrijke ambten in Italia
en Gallia bekleed to hebben. Ook keizer Theodosius achtte hem hoog; daze schonk hem d.
waardigheid v. patricier, blijkens een brief,
die a. 't begin der meeste uitgaven v. d. gedichten v. Ausonius staat, hoewel sommigen
Bien voor ondergeschoven houden. Men weet
niet juist, wanneer Ausonius gestorven is;
in 392 was hij nog in leven. In zijn gedichten stuit men op zekere gedrongenheid
en hardheid on in 't algemeen op wansmaak,
Bien men evenwel a. zjjn tijd moet toeschrij-ven. Inderdaad schoon is d. 7e en d. 10e
idylle v. zijn „Herderzangen". Trithemius
bericht verkeerdelijk, dat Ausonius bisschop
v. Bordeaux was; Vossius lieweert zelfs,
dat hij niet tot 't Christendom was overgegaan. Zijn werken zijn in 1490 to Milaan,
in 1496 to Venetia met een voorrede v. G.
Merula, in 1517 to Venetia bij Aldus, in 1523
to Bazel bij Valentijn Curio uitgegeven. Later
gaven L. Minus, (te \Lyon, bij J. d. Tournes,
1567), Ducheri (Lyon, Seb. Gryphius, 1549), Plau-tinus (1568, met aant. v.Th. Pulman), J. Scaliger
(Lyon, Ant. Gryphius, 1575) en E. Vinet (Paris,
1551) dezen dichter uit. d. Baste uitgaaf acht
men die v. Jac. Tollius (c. n. varior. Amst.
1671). Er bestaan overzettingen zijner gedichten in vele talon, doch Keene in d. Nederl.
Ausspex, eigenl. avio spex,. was d. titel
augur (zie dat art.), die u it d. vlucht
-v. d.
der vogelen d. toekomst voorspelde. ZUn uitG-eschiede" of „'t Gebeure
spraak
met" of „'t W'orde uitgesteld tot een anderen dag."
Aussig is een Boheemsche stad met 12 000
inw. a. d. Elbe on a. d. spoorweg v. Dresden
n. Praag, in een schoone en vruchtbare streek.
Er is een fabriek v. chemicalian, die 1200 arbeiders een bestaan verschaft.
Austen (JANE), geb. 16 Dec. 1775, to Ste-
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venton in Hampshire, on overl. 24 Juli 1817, te
Winchester, was een romanschrijfster, van
wie met g-rooten bijval ward gelezen: „Sense
and Sensibility" on „Mansfield Park".
Austerlitz is een stad in Moravia, in d.
Brunner-kreits, met 2200 inw. on een slot, met
fraaien tuin; in d. 18e eeuw was d. heerlijkheid Austerlitz een bezitting v. d. Oostenrijkschen staats-kanselier v. Maria Theresia, prins
Kaunitz, die er ook begraven ligt. In d. nabijheid v. Austerlitz ward op 2 Dec. 1805 d. beslissende slag geleverd, waarin Napoleon a. d.
Oostenrijkers en Russen zulk een nederlaag
toebracht, dat nog in diezelfde maand d. vrede
to Presburg gesloten ward, die d. ontbinding
v. 't keizerrijk Duitschland ten gevolge had.
Austin (s. Felipe de) is d. hoofdstad v. d.
N.-Amerik. staat Texas, ligt a. d. Coloradorivier on a. d. Centraal-spoorw. on heeft 11 000
inw. d. Stad heat naar d. stichter v. d. Amerikaansche volkplanting, die zich in 1813 in
Texas vestigde, hevige tegenwerking v. Mexico
ondervond on daar zelfs lang gevangen ward
gehouden, maar toch zijn plan doordreef on
in 1836 overleed, na d. erkenning v. d. staat
Texas to Washington verworven to hebben.
Austin (HORATIO THOMAS), Eng. vice-admi
raal, geb. 1803, on overl. 1865, had belangrijk
deel in d. pogingen om een N.-W. doorvaart
om Amerika to vinden. In 1826 vergezelde hij
PARRY in 1850 voerde hij 't bevel over een
eskader v. vier schepen, uitgezonden om
FRANKLIN on diens tochtgenooten op te zoeken. Hij bereikte dat doel niet. (Eerst in 1859
vond Mac Clintock 't spoor en 't lijk v. dezen
Noordpool-reiziger); maar overwinterde in d.
Peels-sound, drong door tot in d. Jones-sound
on bracht d. ontdekte kusten en zeegaten in
kaart.
Austin (JOHN), geb. 3 Mrt 1790, was een
verdienstelijk Engelsch schrijver over rechtsgeleerdheid. Door d. omgang met BENTHAM
en MILL in Engeland en met NIEBUHR on
SCHLEGEL to Bonn in Duitschland had hij
een uitgebreide kennis v. d. rechtswetenschap
verkregen, die hij nederlegde in twee hoofdwerken: Practice of jurisprudence determined" (183) on „Lectures on jurisprudence"
(1861-1864). Hij overl. in Dec. 1859.
Austin (sARA), geb. te Norwich in 1793)
echtgenoote v. d. laatstgen., is beroeind door
een voortreffelijk opvoedk. work, getiteld:
„Considerations on national education". Behalve dit work schreef zij versch. boeken
over Duitsche letterk. on „Sketches of Germany from 1760 to 1814". Zij overt. 8 Aug.1867.
Austin (ALFRED), eon gevierd Engelsch
dichter, ward op 30 Mei 1835 in Devonshire
geb. Hij schreef d. hekeldichten: „The Season"
(1861) on The golden age" (1871) on behalve
versch. andere stukken:„The human tragedy”
(1862) on „Leszko the bastard; a tale of Polish
grief" (1877).
Australia. Dit werelddeel, in 't eerst ten
onrechte Zuid-India, later uit hoofde der menigte eilanden, waaruit 't bestaat, Polynesia,
Eilanden-wereld, genoemd, heat Australia naar
d. Zuidellike ligging ten opzichte der oude
wereld. Naar d. grond onderscheidt men d.
groote eilanden Nieuw-Guinea (zoo groot als
Duitschland), d. beide Nieuw-Zeelandsche ail.,
(zoo groot als Engeland), Nieuw-Holland (138000
vk. mill) on Tasmania of Van Diemensland
(iets kleiner dan Ierland), welke verondersteld
worden voorheen een groot vastland to hebben uitgemaakt, van d. kleinere ail., die dan
d. Zuidzee-eil. (door d. Franschen Oceanie)genoemd worden. Naar menschenrassen ver-
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deelt men Australi6 tegenw. in Micronesia,
waar kleine bewoners, Melanesie, waar zwarte
bewoners, en Polinesie, waar bewoners V. gemengd ras zijn. Mage ihaen ontdekte in 1521
d. Ladrones of Marianen, een groep eilanden,
die tot Australi6 behoort, zoodat deze zeereiziger als d. eerste ontdekker v. dit werelddeel moet worden beschouwd. Na hem ontdekten Spaansche, Nederlandsche, Engelsche en
Fransche zeereizigers steeds nieuwe eilanden;
doch er verliepen 3 eeuwen, eer men met d.
gezamenlijke eilanden, die Australi6 vormen,
bekend werd. Tegen 't einde der The eeuw ontdekte Alvarez de Mendana d. Salomons- en
Markiezen-eil. en Fernando de Quiros d. Societeits-eil. en 't H. Geestland. In d. 17e eeuw
begonnen d. Nederl. ontdekkingen, waaronder
Nieuw-Holland en Nieuw-Zeeland was, en Abel
Tasman vond Van Diemensland. In 't midden
der 18e eeuw vermeerderden d. Engelschen
Anson en Carteret en d. Franschrnan Bougainville d. kennis v. Australig, doch 't meeste
werd daaraan toegebracht door d. Engelschen
ontdekker James Cook, die v. 1768 tot 1779
dit nieuwe werelddeel onderzocht en vele
eilandgroepen 't eerst bezocht. Sedert hebben
alle zeevarende nation gewedijverd om d. kennis v. Australia en d. hydrographie v. d. Stillen
oceaan to vergrooten. Voor Frankrijk arbeidden daar: Pages, 1788—'90; Marchand, 1790—'92;
d'Entrecasteaux, 1791—'94; Peron, 1800—'04;
Freycinet, 1817—'20; Duperrey, 1822—'25; Dumont d'Urville, 1826—'29 en 1837—'40; Vaillant,
1836—'37; Dupetit-Thouars, 1836—'39; Laplace,
1830—'32 en 1837—'40. Van d. talrijke tochten
der Engelschen moeten vermeld worden die
v. Hamilton, 1790—'92; Vancouver, 1790—'95;
Broughton, 1795 — '98 ; Flinders, 1802—'03 • Campbell, 1806—'12; Porter, 1812—'14; Weddell,
1822—'24; Dillon, 1825—'28; Webster, 1828—'30;
Belcher, 1836—'42; Beechey, 1818 en 1825—'28;
Simpson 1836—'39; Fitzroy, 1826—'30. Rusland
heeft zich door d. reizen v. Krusenstern,
1803—'06, Kotzebue, 1815—'18 (met Chamisso) en
1823—'26 (met Linke) verdienstelijk gemaakt.
Vergelijk: Burney, „a History of the discoveries in the South-sea" (5 dln, Lond., 1803—'17)
en „Narrative of the United-States exploring
expedition" (5 dln. met atlas, Lond., 1845).
d. Eilanden, die men gezamenlijk onder Australia rekent, liggen in d. Zuidzee of Stillen
oceaan tuss. d. Oostkust v. Azig en d. Westkust v. Amerika; beslaan een lengte v. 113° en
een breedte v. 70° en strekken zich v. 50 0
0 O.L. v.Z.Bto30°N,env1t243
Ferro uit; d. oppervlakte wordt op 180 000 vk.
geogr. mijl geschat. Men kan d. eilanden v.
Australig als samenhangende bergketenen beschouwen, die zich uit zee verheffen, en in
d. richting v. 't N. naar 't Z.O. 't waste land
Nieuw-Holland, als middelpunt insluiten ; d.
Sandwich-eilanden zijn echter geheel v. d.
overige afgezonderd.
d. Grond v. d. meeste dezer eil. is vruchtbaar; d. uit Europa herwaarts overgebrachte
gewassen komen goed voort. Sommige der
eilanden zijn laag en vlak, andere a. d. kust
door steile rotsen en gebergten, zoo wel v. oorspronkelijk, als v. bazalt-gesteente begrensd.
d. Hoogste bergen zijn: op d. Sandwich-ail.
d. Mauna-Roa; op Nieuw-Zeeland d. Egmontspiek en d. Cook (4600 M.); op N.-Holland d.
Mount-Hotham (2350 M.). Vele eilanden zijn v.
vulkanischen oorsprong, andere door koraaldieren v. d. zeebodem opgebouwd, of a. oorspronkelijke rotsen gehecht., uitgebreid en
met riffen omgeven, waardoor men vele dozer
eilanden niet zonder gevaar kan naderen. Vele
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pogingen om v. d. Oostkust v. Nieuw-Holland
in 't binnenland door to dringen, warden door
d. onvruchtbare on waterlooze vlakte on door
d. Blauwe bergen verijdeld, tot het d. Engelschman Evans in Nov. 1813 gelukte, deze bergen
over to trekken, over welke in 1815 zelfs een
wag voltooid werd. Opmerkelijk is in NieuwHolland 't gebrek a. groote rivieren.
't Klimaat v. Australia is gedeeltelijk warm;
doch in 't algemeen minder drukkend heet,
dan in d. Aziatische en Afrikaansche landen,
onder gelijke breedte, gematigd, zuiver en
gezond. d. Eilanden v. Australi6, die in 't Zuidelijk halfrond liggen, zijn kouder dan die in
't Noordelijk deel liggen. d. Voortbrengselen
zijn, deels dezelfde als in andere werelddeelen,
onder gelijke breedte, deels a. Australi15 bijzonder eigen. Onder d. Australische dieren zijn
d. kangoeroe, 't vogelbekdier, d. dingo, d. apteryx, d. Nieuw-Hollandsche casuaris, d. hervogel en d. zwarte zwaan opmerkelijk. In 't
plantenrijk levert Australia op : sago-, arekaen kokospalmen, eucalyptus-boomen, die een
hoogte v. 60 M. en een omvang v. 10 M. bereiken, kajapoet- en gomboomen, broodvruchten, guajaven, pisang, rotang, casuarinen, waaruit d. bewoners duurzame wapenen en huisraad maken, papiermoerbezieboomen, uit wier
fijne bast kleedingstukken vervaardigd worden, oranjes, vijgen, suikerriet, dronkenmakende peper, waar u it d. bedwelmende drank
ava gemaakt wordt, katoenheesters, NieuwZeelandsch vlas, dat een voortrefferijken draad
oplevert, pataten, yams on aronswortelen. Er
zijn ook Europeesche graansoorten, ooft, granaat-appelen, amandelen, tabak, hennep, vlas,
hop en tuinvruchten overgebracht. In 't delfstoffenrijk levert Australi6 koper- en tjzererts,
graniet, porphier, bazalt, chalcedon, agaat, niersteen, marmer, kalk steenzout, on in NieuwHolland zijn goudmljnen ontdekt, wier uitgestrektheid onberekenbaar en wier opbrengst
schier ongeloofelijk is.
Austra1i6 is nog dun bevolkt; d. oorspronkelijke bewoners sterven uit, naarmate d.
Europeesche volkplantingen zich uitbreiden;
op Van Diemensland is in 1876 d. laatste inboorling gestorven. d. Zuidzee-eilanders behooren tot twee hoofdrassen. 't Australisch
Negerras, Papoes geheeten, bewoont NieuwHolland, Nieuw-Guinea, d Louisiaden, d. Salo ,
mos-ail.,dNeuwHbrni-Bta
nie en Nieuw-Caledonia; zij hebben, voomamelijk in Nieuw-Holland, gezwollen lippen en
wollige hareu, gelijk andere Neg.ers, waarvan
zij zich door zeer magere en dunne armen
on beenen onderscheiden. Dit ras heeft, inzonderheid in Nieuw-Holland, aapachtige gelaatstrekken, staat op d. laagsten trap v. beschaving, en leeft in een staat v. wildheid.
't Maleische ras bewoont d. overige eilanden
v. Australis, d. Vriendschaps-, Sociteits- en
Sandwich-ail. 't Overtreft in vele opzichten
d. Papoea's, on kenmerkt zich door schoone
regelmatige vormen. d. Kleur der huid is somtijds niet donkerder dan die der Spanjaarden on
Italianen, zelfs heeft men onder hen geheel
blanken gezien. Over 't geheel vertoonen zich
d. Maleische bewoners dezer eilanden ale
goedhartige, gezellige, vriendelijke, zachtmoedige, vrooltjke en lichtzinnige menschen; doch
d. reizigers beweren, dat zij tot stolen geneigd
zijn. Ook heerscht nog bij sommigen d. gewoonte om menschen to eten on to offeren.
zij leven in dorpen vereenigd, waarin men
zelfs openbare gebouwen aantreft; vervaardigen allerlei werktuigerl, gereedschappen on
wapenen v. steen en hout, die men, bij 't
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ontbreken v. ljzeren werktuigen, bewonderen
moot; maken vischnetten, korfjes, zeer fijne
matten en kleeding-stoffen, die zij zeer schoon
weten te verven; drijven eenigen landbouw,
en levee onder een zeker staatsbestuur, welks
grondslag een soort v. leenstelsel is. Ook vindt
men onder hen een soort v. eeredienst ; zij
vereeren opper- en mindere goden, hebben
priesters, brengen offers en koesteren zeer
zinnelijke verwachtingen aangaande een ander
leven; d. Morals (begrafenisgebouwen) zijn d.
plaatsen, waar zij hunnen eerdienst verrichten. d. Christelijke godsdienst breidt zich, door
Europeesche zendelingen, op d. Societeits- en.
Sandwich-eilanden algemeen uit, en deze hebben, door hunnen omgang met d. Europeers,
groote vorderingen in beschaving gemaakt.(Zie
Sandwich-eilanden). Behalve N.-Holland, bevat
Australia : Van-Diemensland, Nieuw-Guinea, d.
Admiraliteits-ell., Nieuw-Brittannie, d. Louisiaden, d. Salomons-eil., d. Koningin-Charlotteseil. of d. Archipel v. Santa-Cruz, d. Nieuwe
Hebriden of 't H. Geestland, Nieuw-Caledonia,
Nieuw-Zeeland, d. Pelew-eil., d. Carolinen, d.
Marianen of Ladronen, d. Monteverdos-, Mulgraves-, Visschers-, Vriendschaps-, Zeevaarders-, Societeits-, d. Marquesas-, Washingtonsen Sandwich-eilanden.
Van deze alle is Nieuw-Holland, dat algemeen 't vasteland v. Australia wordt genoemd,
't meest v. belang ; niet alleen om d. grootte,
maar omdat het, voor een eeuw nauwelijks
anders dan bij name bekend, in snelle ontwikkeling slechts door enkele gewesten in
Amerika geevenaard wordt. Door d. beschreyen ontdekkingsreizen kende men v. NieuwHolland niets dan d. kusten. In 't laatst der
18e eeuw had d. Britsche regeering a. d. Z.-0.kust te Botany-baai een verbanningsoord voor
misdadigers aangelegd, waarover in 1788 ARTHUR PHILIPP als gouverneur-generaal werd
aangesteld. Hij zeilde er heen met een eskader,
vestigde zich to Port Jackson, nam geheel
Nieuw-Holland in bezit voor d. Britsche kroon,
en stichtte d. stad Sidney, zoodat hij te beschouwen is als d. grondlegger v. d. Australische volkplantingen. Met toenemende snelheid volgden nu ontdekkingstochten op elkander, eerst langs d. kusten, en then EVANS a.
d. overzjjde der Blauwe bergen d. vruchtbare
Bathurst-vlakte met d. Ma,cquerie-rivier gevonden
had, ook in 't binnenland. d. Eerste belangrijke
ontdekkingen werden gedaan door FLINDERS
en MURRAY. Wie zich zonder genoegzame
voorzorgen to diep in d. waterlooze graswoestijnen v. 't binnenland waagden, bezweken, zooals LEICKHARDT in 1848 en BURKE in
1860; d. eerste, die dwars door 't binnenland
V. d. 0. n. d. W.-kust doordrong, was STUART
in 1862; belangrjjke resultaten had een tocht,
door ALEX. FORREST, voor rekening v. 't gouvernement in 1843 v. d. Westkust uit Perth,
ondernomen. Vooral d. schapenfokkerij verkreeg een reusachtigen omvang; steeds dieper
drongen d. squatters (ondernemende herders)
't binnenland in, om weiden voor hun vee
to zoeken, en toen in 't midden der 19e eeuw,
kort nadat d. gouddelvingen in California begonnen waren, zich 't bericht verspreidde, dat
bij Melbourne in 't Z.-0. v. Nieuw-Holland
nog rijker goudvelden waren, richtte zich d.
stroom v. landverhuizers naar doze tot nog
toe bljna onbevolkte oorden. Thans beslaan
de Britsche volkplantingen op d. groote eil.
v. Australia 120 000 vk. geogr. mijl. met 3 500 000
bew. Daa,rvan heeft Victoria ('t Z. 0. v. NieuwHolland) op 4000vk geogr. mijl ruim eon
millioen bow.; Nieuw-Zuid-Wales (ben. Vic-
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toria) op 14 600 vk. geogr. mtjl ook ruim een
millioen bow.; Queensland (ben. N.-Z.-Wales)
op 50 000 vk. geogr. mijl 350 000 bew.; ZuidAustralie op 18 000 vk. geogr. mijl ruim 300 000
bew.; West-Australia op 46 000 vk. geogr. mijl
40 000 bevy.; Tasmania of Van-Diemensland op
1250 vk. geogr. mijl 140 000 bew. on NieuwZeeland op 5000 vk. geogr. mijl 600 000 bew.,
waarbij voor Nieuw-Holland nog 55 000 en voor
Nieuw-Zeeland nog 51 000 inboorlingen komen.
d. Voorn. steden zijn : Melbourne met 280 000,
Sidney met 225 000, Dunadin met 43 000, Adelaide met 38 000, Ballaret met 37 000, Brisbane
met 36 000, Auckland met 30 000, Hobarttown
met 21 000 en Wellington met 20 000 inw. 't
Spoorwegnet, dat d. voorn. steden met elk.
verbindt, heeft reeds een lengte v. meer dan
17 000 KM. d. Reis v. Londen n. Nieuw-Holland
duurt gemiddeld 40 dagen.
Austrasie of Austria heette 't Oostelijk
deel v. 't Merovingische Frankenrijk; 't was
v. Clovis (511) tot Pepijn d. Korte (752) een
zelfstandig koninkrijk, dat Metz tot hoofdsta€1.
had, en Auvergne, Lotharingen, Oost-Belgie
en een deel der Rijn-provincien omvatte. 't
N,-W.-deel v. 't Frankenrijk heette Neustrie,
't Z.-W.-deel Aquitanie.
Auszerrhoden, Zie Appenzell.
Autenrieth (JOH. H. F. v.), gab. 20 Oct.
1772 to Stuttgart, bestuurde d. geneeskunde,
deed een wetenschappelijke reis in Europa,
vestigde zich als geneesheer to Stuttgart, deed
in 1794 een reis naar Pennsylvania, werd na
zijn terugkeer tot geneesheer v. 't Hof en
eindelijk tot hoogl. to Tubingen benoemd,
waar hij 2 Mei 1835 overl. Van zijn talrijke
werken verdient vermelding: ,Supplements
ad hist. embryonis humani" (1797); ,Der physische Ursprung des Menschen (3 dln, 1800);
ologic" der empirischen mensciilichen
Physiologie" (3 dln, 1802); „Specielle Nosologie
i
Phys
und Therapie" (3 dln, 1835) en ,Ansichten fiber
Natur und Seelenleben" (1836). HERM FRIEDR.
A., zoon v. d. vorige, to Tubingen, 5 Mei 1799
gab., werd in 1826 na een studiereis insgelijks
hoogl. in d. geneesk. to Tithingen, en heeft
ook verdienstelijke geneesk. schriften geleverd.
Auteroche, Zie Chappe d' Auteroche.
Authentica Lex bet. in d. Rom. rechtsgeleerdheid een uittreksel eener novelle (zie
Corpus furls), waardoor een andere v. d. Codex
Of veranderd of geheel opgeheven wordt. Daze
uittreksels waren meestal v. afzonderlijke
rechtsgeleerden, die ze tot eigen gebruik, aanstonds onder d. wet schreven, welke juist
daardoor een verandering onderging; en zoo
werden zij ook naderhand bij d. versch. uitgaven v. d. Codex gevoegd. Zij hebben evenwel als bljzonder werk v. eenige rechtsgeleerden geen verbindende kracht als wet. Daarentegen zijn er Authenticae Fredericianae, 13
besluiten v. d. Duitsche keizers Frederik en
II, die wel kracht v. wet hadden.
Authentiek is iets, als 't echt, geloofwaardig, rechtsgeldig is. Een geschrift of een
kunstwerk is authentiek, als 't zijn oorspronkelijke gedaante behouden heeft en inderdaad
afkomstig is v. hem, op wiens naam gnat.
Daze authenticiteit wordt opgespoord, getoetst
en al- of niet bewezen verklaard dooj d.
critiek, die daarbij let op d. innerljjke bewijzen v. echtheid, d. i. d. waarborg, die d. inhoud
oplevert on op d. criteria, d. uiterlijke teekenen v. geloofwaardigheid. Een akte of document is authentiek, als die in d. wettelijken
vorm is opgemaakt door of ten overstaan v.
d. bevoegde macht. Zulk een akte levert in
een rechtsgeding eon volledig bewijs op v. d.
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inhoud daarvan, tenzij d. authenticiteit wordt
aangetast.
Auto beduidt, v. 't Grieksch afgeleid, zelf,
en komt in dien zin in vele samenstellingen
voor. In 't Spaansch beduidt 't een daad of
bedrijf, bijv. auto-dale" = geloofsdaad, en autoal-nacimiento = Bijbelsch tooneelstuk, bij 't
Serstfeest gegeven.
Autochthonen noemden d. Grieken d.
oorspronkelijke bewoners v. een land, d. onvermengde nakomelingen v. hen, weer oudste
herkomst zij slechts konden verklaren door to
zeggen, dat zij uit d. grond waren opgekomen.
Autocraat noemt men een worst, die alle
macht v. d. staat in zich vereenigt, en alzoo
onbepaald, willekeurig regeert. d. Grieksche
keizers voerden dozen titel, dien ook d. Russische hebben aangenomen.
Autocratie beet 't bewind v. een autocraat, en, in d. wijsbegeerte, d. zelfbeheersching, 't zelfbestuur of d. heerschappij der
redo over d. driften en neigingen.
•
Auto-da-fe is d. naam v. 't voltrekken
der vonnissen, die d. Inquisitie in Spanje en
Portugal tegen d. ketters uitsprak. Gewoonlijk hadden zij op Allerheiligen-dag of op een
Zondag tuss. Pinkster on Advent plaats. In d.
regal was d. Boning met 't Hof daarbij tegenwoordig. Het ontzettendste Auto-da-fd geschiedde in 1680 onder Karel II to Madrid ;
't laatste in 't midden der 18e eeuw. Van 1480
tot 1808 zijn alleen in Spanje 34 658 menschen
aldus gedood: (Zia verder Inquisitie).
Autodidakt heat hij, die zijn kundigheden door zelfstudie, zonder leermeester, verkregen heeft. Eon autodidakt geraakt door
aanleg en volharding yank tot grondige, degelijke on uitgebreide kennis, maar niet langs
d. kortsten weg. Hij is veelal- eenzijdig en
vasthoudend a. eons opgevatte begrippen.
Autografen noemt men d. schriften, die
d. ontwerper met eigen hand geschreven heeft,
in onderscheiding v. kopien. Men schat doze
hooger dan d. laatste; niet alleen uithoofde
hunner oudheid, maar ook omdat men ze voor
nauwkeuriger on minder gebrekkig kan houden. d. Verzamelaar v. autografen vindt een
wegwijzer in Fontaine „lkianuel de l'amateur
d'autographes." (Paris, 1836).
Autographie of overdruk is een steendruk, gemaakt v. 't eigen handschrift des
auteurs.• Deze schrijft met lithografen-inkt op
ongelijmd papier, dat met dunne stijfsel, waarin
eenige aluin on gom is opgelost, bestreken
wordt; daarna wordt d. keerzijde v. 't papier,
bevochtigd, op d. steen gelegd. Als nu d.
pers daarover gegaan en 't papier verwijderd
is, blijft 't schrift op d. steen achter.
Autolycos was een Grieksch wis- on sterrekundige, die 330 v. Chr. leefde, d. leermeester was v. Arcesilaus, en v. wien bewaard
gebleven is een werk „Over d. beweging der
spheer" on een work „Over d. op- en ondergang der vaste sterren."
Automaat (Eon) is een werktuig, dat zijn
bewegende kracht inwendig heeft, en zich
dus v. zelve schijnt to bewegen, zooals een
horloge. Reeds omstr: 1581 vervaardigde Hans
Schlottheim, en bijna gelijkttjdig Chr. Schiszler zulke werktuigen, inzonderheid echter A.
Langonbucher, die wegens zijn bekwaamheid
in dit vak in 1610 to Augsburg 't burgerrecht
ontving. Onder zijn voorname kunstgewrochten waren spelende muziek-instrumenten, en
hij vervaardigde voor een kerk een speeltuig,
dat een geheele vesper v. 2000 maten (takten)
speelde. Onder zijn meest bewonderingswaardige automaton behoort een werktuiglijke
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fluitspeler, door Vaucanson vervaardigd, die
versch. stukken met d. grootste nauwkeurigheid uitvoert, zonder anders op d. fiuit to werken dan eon mensch, nl. met 't a.anzetten v. d.
mond on 't bewegen v. d. vingers. Dezelfde
kunstenaar heeft ook eon eend vervaardigd,
die d. korrels met d. bek opnam, kauwde,
doorslikte, en langs d. natuurlijken weg verteerd wader uitwierp. d. Beide brooders Droz,
uit Zwitserland, hadden 't in 't vervaardigen
v. automaton niet minder ver gebracht. d. Beroemde schaakspeler v. Van Kempelen, to Presburg, behoort, volgens 't gevoelen v.Raknitz,
niet tot d. automaton, omdat er d. hulp v. een
verborgen persoon bij noodig is. Onder d. merkwaardige automaton behooren 't spreekwerktuig v. Van Kempelen, waarover hij een beschrijving heeft uitgegeven; d. fiuitspeler v.
Siegmeyer en d. trompetter v. Kaufman. Men
leze: J. P. Van Cappella's Verhandeling over
d. automaton der Ouden, met aantt. vermeerderd, onder welke ook een belangrijke aant. v.
prof. D. J. van Lennep.
Auton (JEAN D'), eon Fransch edelman, abt
v. Angle, v. d. orde v. Augustinus, leefde
onder d. regeering v. Lodewijk XII, a. 't
hof, als diens levensbeschrijver. Zijn work
word in 1615 to Parijs door Th. Godefroi uitgegeven. 't Loopt slechts over drie jaar
(1506-1508), on men vindt er d. verzen bij,
die hij a. zijn koning had opgedragen. Vijf jaar
later gaf Godefroi 't eerste deal v. 't work v.
Auton in 't licht, onder d. titel v. „Histoire
de Louis XII, roi de France, pare du peuple"
(1499-1502). d. Jaren 1503, 1504 en 1505 zijn nooit
uitgegeven; maar men vindt er een uittreksel
van in d. „Bibliotheque de Poitou" par DreuxDuradier. Volgens Leclerc leefde Auton nog
onder Frans I; hij stierf volgens d. schrijver
der „Gallia Christiana", in 1523.
Autonoznie, zelfregeering, wetgeving a.
zichzelven, bestaat daar, waar burgers v. een
staat zichzelf d. wet voorschrijven, waaraan
zij zich vrijwillig onderwerpen, en waar zij
tot handhaving der wet zelf d. noodige maatregelen nemen. In d. wijsbegeerte, vooral
zooals die door on sedert Kant wordt voorgedragen, beteekent dit woord : d. zedelijke
wetgeving der redo. Zij wordt aldus genoemd,
omdat daarbij ondersteld wordt, dat d. mensch
met opzicht tot 'tgeen hij moot doen of laten,
of wat hem al of niet geoorloofd is, zijn
eigen wetgever is. d. Autonomic staat in
doze beteekenis tegenover Heteronomie, volgens welke men zich a. vreemde, v. elders
bekomen, wetten onderwerpt. In d. zelfwetgeving bestaat volgens Kant 't wezen der zedelijke vrijheid. In d. Kerk bestaat autonomie,
als 't kerkgenootschap vrij en zelfstandig is
in 't vaststellen der geloofsbegrippen, der
liturgie on der inrichting; als 't in zijne behoeften voorziet door eigen kracht, zelf d.
tucht handhaaft en in eigen boezem d. geschillen beslecht. In d. Staat komt d. autonomie der gemeenten wel eons in botsing met
d. centralisatie v. 't gezag door d. souvereine
regeering. Vooral in d. Germaansche landen
is d. staat uit 't gemeenteleven ontwikkeld.
Allereerst vormden d. bewoners v. eenzelfde
oord, die dezelfde belangen on behoefte hadden
a. elkanders steno, gemeenten. Bij 't ontstaan
der burgerijen gedurende en na d. Kruistochten
waren d. poorters trotsch op hunne autonomie, waakzaam tegen d. verkorting hunner
rechten, naijverig op d. handhaving v. hun
zelfstandig beheer, eigen rechtspleging en
wetgeving, in zulk een mate, dat zij er hun
good on blood voor over hadden en een good
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deel v. d. godsdienst-oorlogen en binnenlandsche twisten, die tot a. d. Westfaalschen vrede
woedden, beschouwd kan worden als een
worsteling v. d. autonomie tegen d. autocratie
en centralisatie. Hoewel deze zelfstandigheid
der gemeenten haar een eigenaardige veerkracht, een machtig publiek leven en een
heilzaam bewustzijn v. eigen vermogen geeft,
eischt toch 't welzijn, ja d. mogelijkheid v.
't bestaan v. d. staat, dat deze autonomie
beperkt wordt, daar waar d. belangen der
gemeenten strijdig zijn tegen elkander of
tegen 't algemeen belang of belemmerend in d.
weg treden v. 't staatsgezag. 't Is daarom
't kenmerk v. een welingerichten constitutioneelen staat, dat d. centralisatie v. 't staatsgezag in zulk een verhouding staat tot dat
der plaatseltjke besturen, dat d. autonomie
der gemeenten alleen beperkt wordt door d.
onafwijsbare eischen v. een sterk algemeen
rijksbestuur.
Autopsie is persoonlijke waarneming, 't
niet afgaan op berichten of getuigenissen v.
anderen.
Autorisatie beduidt machtiging, verleening v. bevoegdheid. In rechten geeft een
wettige autorisatie a. iemand 't recht iets te
doen of na te laten, wat hij zonder deze autorisatie niet had mogen doen of laten. Zoo
behoeft een voogd d. autorisatie v. d. kantonrechter, om onroerend goed zijner pupillen
te gelde te maken, d. gehuwde vrouw d.
autorisatie v. haar echtgenoot om in rechten
op te treden of verbintenissen aan te gaan,
en een gemeente of stichting of kerkgenootschap d. autorisatie v. d. regeering om een
schenking of een Iegaat te aanvaarden.
Autran (Jos.), geb. te Marseille in Juni
1813, en daar overl. 6 Mrt 1877, heeft gedichten
vervaardigd, die a. een zeldzamen gloed en
bezieling goeden smaak en grooten eenvoud
paren, en in 8 dln (1874-1878) bijeenverzameld
zijn. Daarin trekt bijzonder d. aandacht een
heldenzang op d. daden der Franschen in
AlgeriO, getiteld „Milianah"; een treurspel
„La fine d'Eschyle" en een lyrische cyclus
getiteld : „La Mer".
Autun is een stad met 13 000 inw. in 't Fr.
dep. Same-et-Loire, a. d. spoorw. Parijs-Lyon,
a. 't riviertje Arroux, a. d. voet v. d. MontCenis. Er zijn rumen en oudheden, zoowel v.
d. tijd der PhoceOrs, die d. stad hebben gesticht, als v. d. Romeinen, die er ('t oude
Bibracte, later Augustodunum) een hoofdkwartier hadden.
Auvergne, 't oude Arvernia, is d. naam
v. een voormalig Fr. graafschap, dat nu d.
departementen Cantal en Puy-de-D6me uitmaakt en op 250 vk, geogr. mij1 nagenoeg
een millioen bew. telt. In 't Z. verheffen zich
d. bergen tot boven d. 1800 M. (d. Cantal en
d. Mont d'or); vele toppen zijn v. Sept. tot
Mei met sneeuw bedekt; zij zijn v. vulkanischen aard, en d. verweerde lava is zeer
vruchtbaar. In 't N. is 't klimaat zacht en
wordt d. grond bespoeld door d'Allier en d.
daarin vloeiende beken. d. Voorn. stad v. N.of Neder-Auvergne is Clermont, en v. Z.- of
Opper-Auvergne s. Flour.
Auwera (JAN PETER v. DER), geb. to Leuven, 29 Juni 1810, een Vlaamsch letterkundige,
bekleed met aanzienlijke ambten in ztjn goboortestad, hield d. openingsrede v. 't elfde
Nederl. taal- en letterk. congres in 1869, en
schreef „Frans v. Mieris, penningkundige"
(1873) en „Over d. dichter Jakob Duym" (1876).
Auvvers (ARTHUR), geb. to Gottingen, 12
Sept. 1838, werd in 1866 als sterrek. der Bon.

382

AUW.

Pruis. academie v. wetensch. to Berlijn beroepen, deed daar belangrijke sterrek. waarnemingen, was lid der Duitsche commissie,
die to Luxor in 1874 d. doorgang v. Venus
waarnam, werd in 1878 secretaris der wis- en
natuurk. afd. der Berlijnsche academie, en
bestuurde mode d. stichting v. 't observatorium to Potsdam (1876-1881). Hij nam deel
a. d. internationals waarneming der sterren
v. d. le tot d. 9e grootte en schreef: „Untersuchungen fiber verAnderliche Eigenbewegungen der Fix-sterne" (1868).
Auxerre, hoofdst. v. 't Fr. dep. Yonne,
met 16 000 inw.. ligt a. d. riv. d. Yonne en
a. d. spoorw. v. Parijs n. Lyon. Er zijn schoone
omstreken, die voortreffelijken Bourgognewijn
leveren.
Auzon de Boisminart (WILL. PIET. V),
geb. to Maastricht in Dec. 1775, als officier
deelgenoot v. d. veldtochten onder Napoleon,
in 1824 commandant v. 't Invalidenhuis to
Leiden, en to Utrecht overl. op 2 Jan. 1870,
schreef versch. brochures en „Herinneringen.
uit d. veldtocht naar Rusland" (1834); „Gedenkschriften" (1845) en „Herinneringen v.
een oud-officier" (1863).
Auzout (ADRIEN D'), een Fransch sterrekundige der 17e eeuw, overl. in 1691, verbeterde d. samenstelling v. d. micrometer, door
daarin beweegbare draden aan to brengen, en
beschreef dit instrument met Picard in eon
brief a. Oldenburg in 1666; in 't volgende jaar
gal hij to Parijs een verhandeling daarover
uit. Hij verbeterde ook andere sterrekundige
werktuigen.
Ava was d. hoofdst. v. een oud AchterIndisch koninkrijk on sedert 1822 v. 't Rijk
Birma, in een vruchtbare vlakte a. d. IraWaddy. Bij d. nadering der Engelschen verlegde d. Boning v. Birma zijn zetel naar Amarapura, en later is Ava door aardbevingen_
zoo geteisterd, dat er slechts over zijn : d.
muren, V. 12 KM. lang, 5 M. hoog on 3 M. dik
met 21 poorten, een wit marmeren Boeddhatempel on songs Boeddhakloosters.
Aval is een borgtocht voor 't betalen v.
een wissel. Wie door aval d. betaling v. een
wissel verzekert, is even als d. trekker, d.
acceptant on d. endossanten hoofdzakelijk voor
't geheele bedrag aansprakelijk. 't Aval moot
schriftelijk aangegaan zijn, maar kan zoowel
in een afzonderlijk geschrift als op d. wissel
zelf gesteld worden. Zelfs geldt op d. wissel
d. enkele naamteekening onder d. naam v.
hem, ten wiens behoove 't aval gesteld wordt,
als borgtocht.
Avalon is 't Z.-0.-schiereil. v. Newfoundland in N.-Amerika. Hier zijn d. veilige baai6n
s. Mary on Conception, waaraan d. havenstad
s. Johns ligt, waar d. onderzeesche telegraafkabel v. Valentia (d. N.-W.-punt v. Ierland) is
aangehecht.
Avance bet. in d. handel in 't algemeen
winst of voordeel. Als bij een conversie of een
bowling bijv. inschrtjvingen worden aangenomen op 88 pct en d. beursnoteering is 90 pct,
heeft men een avance v. 2 pct. In d. wisselrekening ontstaat d. avance door 't verschil
in koers v. d. geldspecie, waarin d. wissel is
uitgedrukt. Als bijv. bij 't aangaan v. een wisselschuld in p. st. d. koers v. 't p. st. f 12,05 on
bij d. voldoening f 11,95 is, heeft d. schuldenaar
een avance v. 10 cent per p. st.
Avant - garde, Zie Voorhoede.
Avant -la- lettre = voor de letter worden d. eerste afdrukken v. een koper- of v. een
staalgravure genoemd, die ten teeken daarvan genomen zijn, voor 't onderschrift wordt
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aangebracht, en door d. scherpte en zuiverheid v. druk hooger waarde hebben.
Avanzo (JACOPO D') was een beroemd Ital.
fresco-schilder uit d. tweede helft der 14e eeuw.
Zijn geboorteplaats is onbekend. Hij voltooide
d. fresco's v. GIOTTO te Padua en vervaardigde,
sedert 1377, 21 heerlijke fresco's in d. kapel v.
s. George naast die v. s. Antonio. Deze alio
munten uit door schitterend koloriet, edele
opvatting en wel overlegd samenstel.
Avaren (d.) of Awaren waren Tartaren,
die tegen 't eind der Groote volksverhuizing
uit 't N.-0. (waarschijnlijk uit Z.- Siberia) naar
't Westen trokken, en in d. 6e en 7e eeuw op
't Byzantijnsche rijk, d. Longobarden en Franken stieten. In 619 naderden hunne roof horden
Konstantinopel, en bezetten zij d. Donau-landeri
Westelijk v. d. Theiss en d. Raab. Karel d.
Groote bracht hun in 791 een beslissende
nederlaag toe, en onderwierp ze tot a. d.
Theiss, waarop in 796 hun khan, TUDUN, zich
te Aken liet doopen.
Aveelzaad of raapzaad (Fr. navette,
Hd. Riasamen) is 't oliehoudend zaad v. Brassica rapa campestris en is v. 't koolzaad (zie
dat art.) onderscheiden, door dat 't kleiner is
en in langer gesnavelde hauwen groeit.
Avegaar (Fr. tariere, Hd. Hohlbohrer, Eng.
auger) is een boor, die door timmerlieden, radenmakers en scheepsbouwers gebruikt wordt,
om groote gaten te maken. Er zijn er met
een rechte gleuf en ook met een spiraalvormig kanaal (schroef-avegaar). Deze wordt ook
gebruikt als aardboor om op geringe diepte
d. grond te onderzoeken.
Aveiro is een districts-hoofdstad in d. Portugeesche prov. Beira. 't District heeft op 53
vk. geogr. mijl 270 000 bew. en is zeer boschrijk. d. Stad bevat 7000 inw., ligt a. d. mond
der Vouga, die er een groote haven vormt,
en a. d. spoorw. v. Oporto n. Coimbra. Er
wordt veel zout, olijfolie, oranjes en wi.jn uitgevoerd.
Aveiro (JOS. DA MACARENHAS, hertog v.)
had onder d. Portug. koning Joao V hooge
betrekkingen a. 't Hof bekleed, maar werd
onder koning Joseph Emanuel door d. alvermogenden minister POMBAL verdrongen. Uit
wraak waagde hij 4 Sept. 1758 een roekeloozen
aanslag op 't leven des Konings. Deze mislukte, en Aveiro werd met zijn medeplichtigen onder vreeselijke martelingen ter dood
gebracht. In 't proces vond Pombal aanleiding,
om d. orde der Jezuleten uit Portugal to verbannen.
Ave Lallemant is d. naam v. twee brooders, beiden verdienstelijke Duitsche schrtjvers.
FRIEDR. CHRIST. BENEDICT. A., to Lilbeck geb.
23 Mei 1809, studeerde to Jena en werd hoofd
der politie in zijn geboortestad. Hij schreef
o. a. „Das Deutsche Gaunerthum" (1864, 4 din);
„Die Mechulle-Leut" (2e dr. 1870); „Der Erbund Gerichtsherr" (1870, 3 din); „Herz and
Gild" (1871); „Jada" (1878) en „Physionomie
der Deutschen Polizei" (1882). ROBERT CHRIST.
BERTH. A., geb. to Ltibeck, 15 Juli 1812, studeerde in d. geneesk. en vestigde zich als
arts to Rio-de-Janeiro, waar hij tot aanzienlijke betrekkingen beroepen werd, en praktizeerde na vele reizen in zijn geboortestad,
waar hij 10 Oct. 1884 overleed. Van zijn reisverhalen zijn 't merkwaardigst: „Reise durch
Sad-Brasilien" (1859, 2 dln); „Reise durch NordBrasilien" (1860, 2 din) en „Wanderungen durch
the Pflanzenwelt der Tropen" (1880).
Avellaneda

(ALPHONSO FERDINAND D'),

geb. to Tordesillas in Spanje, in d. 16e eeuw,
was d. schrijver v. een vervolg op 't leven
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v. don Quichot, getiteld : „La Segunda parte
del ingenioso Hidalgo D. Quixote de la Mancha" (Tarragona, 1604), waarin echter noch
d. levendige verbeelding noch d. geestige stijl
v. Cervantes to vinden is. Deze nam 't zeer
euvel op, dat iemand zijn work vervolgde, en
voegde in 't tweede deel v. zijn roman versch.
stekelige zetten tegen Avellaneda.
Avellaneda (GERTRUDIS GOMEZ DE), geb.
in 1816 to Porto-Principe op Cuba, overl. 1 Febr.
1873 to Sevilla, heeft vele gedichten en novellen geschreven, die in Spanje met bijval zijn
ontvangen. Dit geldt vooral v. .haar bundel
„Poesias liricas" (1841); d. novellen: „Sab"
(1841); „Guatimocin"; Dolores" (1843) en d.
treurspelen: „Alfonso Munio" on „El principe
de Viana" (1844).
Avellaneda (NrcoLAAs), geb. 1 Oct. 1836 7
studeroCvainAgetd.rchten, word hoogl. a. d. hoogesch. to BuenosAyres, in 1869 minister, en was v. 1874 t. 1880
president der Argentijnsche republiek.
Avellino is d. hoofdst. der Ital. prov. v.
dien naam. d. Stad ligt in een schoone boschrijke streek a. d. weg v. Napels n. Bari en
heeft 23 000 inw. on vele fabrieken. d. Provincie, 66 vk. geogr. mijl groot, met bijna 400 000
bow. is bergachtig, vruchtbaar en gezond.
A vellino (FRANC. MAR.), geb. 14 Aug. 1788,
to Napels, en daar 9 Jan. 1850 overl., was een
ervaren geleerde on oudheidkenner. Hij was
v. 1809 t. 1815 opvoeder der kinderen v. Murat,
later directeur v. 't Kon. muntkabinet to Napels. Zijn verhandelingen over oudheid- en
penningk. zijn verzameld in „Oposcoli diversi"
(2 din, 1831—'36).
Ave Maria is d. aanvang v. een gebed,
dat, volgens Aschbach, wel zeer oud is, doch
inzonderheid meer verbreid is geworden, sedert
Nestorius a. Maria 't praedicaat Moeder Gods
trachtte to ontnemen, en dat d. tegenw. vorm
eerst in later tijd verkregen heeft. In d. liturgic v. s. Jacobus komt 't in dozen vorm voor:
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta to in mulieribus et benedictus fructus
ventris tui. d. Woorden : Sancta Maria, Mater
Dei, ore pro nobis zijn v. d. Vaderen to Ephese
en later er bijgevoegd. d. Woorden : nunc et
in Nora mortis nostrae zijn er bijgevoegd door

d. Franciscanen. d. Grieken voegen bij d.
woorden : Ave Maria nog : Deipara Virgo en
bij benedictus fructus ventris tui : quia Salvo't Woord
torem peperisti animarum nostrarum.
Jesus, na ventris tui werd er door d. Vaderen
to Ephese bijgevoegd.
Avenarius (micHA.21,), geb. to Serskoje
Selo in Rusland, op 7 Sept. 1835, werd na volbrachte studien in s. Petersburg on Berlijn,
in 1865 hoogl. en directeur v. 't natuurk. observatorium to Kiew. Hij heeft in Russ. en
Duits. tijdschriften belangrijke mededeelingen
gedaan over zijne proeven met thermo-electriciteit en 't volumen v. vloeistoffen.
Avenel (DENIS LOUIS. MARTIAL), geb. to Orbec 28 Mei 1782, en overl. to Parijs, 19 Aug.
1876, was bibliothecaris der boekerij v. s. Genevieve on schreef: „Collection des documents
inedits sur l'histoire de France" on „Lettres
et papiers d'etat du cardinal de Richelieu"
(4 din, 1863).
Avenues of Avesnes, 't stamslot der
graven v. Henegouwen ligt in 't tegenw. Fr.
dep. du Nord a. 't riviertjo Helps, 80 KM. t.
Z. 0. v. Rijssel. 't Is thans een versterkt stadje
met bijna 4000 inw.
Aventinus, Mons, Zie Rome.
Aventinus (JOHANN), Feb. in 1477 to Abensberg in Beieren, heette eigenlijk THURMAYER,
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en was achtereenvolgens hoogl. in d. Grieksche letterk. te Krakau, hoogl. m d. Latijnsche
letterk. te Ingolstadt en opvoeder der Beiersche prinsen. Hij was een voortreffelijk geschiedschrijver, „d. Vader der geschiedenis v.
Beieren" bijgen., maar zijn vrijmoedig optreden tegen kerkelijke misbruiken berokkende
hem in 1529 gevangenschap. Hij oven. to
Regensburg in 1534. Wij bezitten v. hem:
„Annales Bojorum"; „Chronicon Bavariae" en
„Antiquitates Germaniae".
Aventurienglas is een glassoort, die
vroeger to Veneto veelvuldig gemaakt en
gebezigd ward tot 't vervaardigen v. sieraden;
't Heeft veel uiterlijke overeenkomst met 't
mineraal aventurien (een kwartssoort). 't Bestaat uit een gemakkelijk smeltbare, bruine,
in dunne laagjes gele, massa, waarin talrijke,
zeer kleine, fijne, gele, als metaal glinsterende
puntjes zijn, waardoor 't glas een zeer eigenaardig voorkomen krijgt en in 't dagelijksch
leven als goudsteen bekend is. Bij een scheikundig onderzoek v. versch. soorten is gebleken, dat 't voornamelijk bestaat uit kiezelzuur, phosphorzuur, koperoxyde, ijzeroxyde,
kalkaarde, magnesia, natron en kali, waaruit
blijkt, dat d. grondstof een slechts weinig
zoutbases bevattend glas is, dat hoofdzakelijk
zijn kleur on glinsterend aanzien a. 't kopergehalte verschuldigd is, zoodat d. glinsterende
puntjes kleine koperknstallen zijn, meestal v.
driehoekigen vorm. d. Benaming is, naar
men meent, afkomstig v. d. toevallige ontdekking, aangezien door een toeval (aventure)
eenig kopervijlsel in een kroes met gesmolten
glas was gevallen, waardoor d. fraaie, glinsterende glassoort ontstond.
Averani (BENNEDETTO) ward to Florence,
in 1645, uit een oude aanzienlijke familie gab.
Reeds vroeg maakte hij groote vorderingen
in ondersch. wetenschappen. Hij las vlijtig
in Ariosto on Tasso, on oefende zich zonder
leermeester in d. rekenkunde. Een Dominicaner monnik droeg hem 't vervaardigen v.
een gedicht op ter sere v. s. Thomas v.
Aquina, en hij leverde dit in 300 coupletten
binnen twee dagen. In d. wijsbegeerte beoefende hij d. schriften v. Aristoteles en inzonderheid v. Plato, wiens leer 't geliefkoosde
voorwerp zijner nasporingen ward. Hij leerde,
zonder hulp, alleen door zijn geestkracht d.
meet-, sterre- en belangrijke deelen der wiskunde, beoefende vervolgens to Pisa d..rechtsgeleerdheid, en ward daar doctor, toen d.
Groothertog v. Toscane, een beschermer der
wetenschappen, hem aanmoedigde d. letterkundige studign niet to - verwaarloozen, vermits hij d. leerstoel der aesthetica a. die hoogeschool voor hem bestemd had. Averani leerde
nu almede zonder meester 't Grieksch, waarin
hij in zes maanden 't zoo ver bracht, dat hij
er onderwijs in geven kon. Hij ward in 1676 tot
hoogl. in d. Grieksche letterkunde benoemd;
verklaarde daarin d. Anthologie, Euripides en
Thucydides; ging vervolgens tot d. humanistische wetenschap over, en las over Plinius,
Cicero en Vergilius. Al daz
e
zijn
gedrukt. Hij stierf to Pisa in Dec. 1707.
Avercamp (HENDRIK v.) was een Nederl.
schilder, van wiens leven men weinig met
zekerheid weet. Hij schijnt to Kampen geboren .te zijn, vanwaar misschien zijn bijnaam
„de stomme van Kampen". Dat hij in d. 17e
eeuw leefde, bewijst 't jaarTal 1663 op een
zijner schildertjen. Doze bestaan grootendeels
in landschappen, Us- en zeegezichten, alle,
vooral d. wintervermaken op 't ijs, njk geordonneerd en met geestig getoetste figuren
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of vee verlevendigd. Zijn teekeningen, meest
met d. pen of zwart-krijt vervaardigd, breed
en meesterlijk behandeld, zijn zeer gezocht,
en worden veelal duurder betaald dan zijn
schilderijen, die door d. tijd, bijzonder in 't
koloriet, veel geleden hebben. In 't museum
Boymans is v. hem een riviergezicht, in dat
to Berlijn een wintergezicht. Zijn monogram
is H. v. A. door elk. gevlochten met d. bijvoeging y de Stom, inuentor".
Averij (Fr. avarie, Hd. Haferei, Eng. average) noemt men alle buitengewone onkosten
ten dienste v. een schip en v. d. lading gezamenlijk of afzonderlijk gemaakt; alle schade,
die a. 't schip en d. goederen overkomt, gedurende d. tijd v. 't gevaar (art. 624 e. volgg.
Wetb. v. Kooph.). Bij d. assurantie moat d.
uitbreiding of beperking v. daze onkosten in
d. polis, charts-partijen of cognossementen
duidelijk omschreven zijn. d. Berekening en
verdeeling der avarij geschiedt gewoonlijk ter
plaatse, waar d. reis eindigt; d. personen,
hiermede belast, zijn betSedigde makelaars en
heeten dispacheurs, en d. akte, die zij opmaken,
heat dispact. d. Averij wordt verdeeld in
averij-grosse of algemeene averij en eenvoudige of bijzondere averij. Zie omtrent dit onderwerp en 't dragen der onkosten : titel XI
v. 't Ile boek v. 't Wetboek v. Koophandel.
Avernus is een meer tuss. Cumae en
Riteoli, van tamelijk hooge heuvelen omringd,
die eertijds met dicht bosch bewassen waren,
zoodat duistemis 't meer omringde, en d.
uitdampingen d. lucht bedierven. In ouden tijd
zou, naar 't fabelachtig verhaal, een woeste
volksstam herwaarts gevlucht zijn en zich
alleen bij nacht vertoond hebben. Daardoor
ontstond 't sprookje v. Cimmeriers, die in een
eeuwigen nacht leefden, waaruit weder 't geloof ontsproot, dat hier dooden uit d. benedenwereld to voorschijn werden geroepen. Beide
bericht reeds Homeros, die daarom a. dit
meer d, ingang tot d. beneden-wereld en 't
tooneel v. Ulysses' tocht daarheen plaatst,
'tgeen ook Vergilius doet. Naderhand vestigden priesters, die geesten opriepen on dit alleen bij nacht deden, in d. holen a. dit meer
hun verblijf.
Averrhoa, heat een plantengesl. uit d.
fam. der Oxalideen, dat Zuid-Aziatische boomen met oneven gevinde bladeren omvat.
A. bilembi, L. wordt 3 M. hoog en draagt langwerpige, zure vruchten, die in koorts ter verkoeling worden genuttigd, A. carambola, L.
heeft scherpka,ntige vruchten, die als ooft gegeten worden.
Averroes was een beroemd Arabisch peripatetisch wijsgeer, die door zijn talrijke
schriften een grooten invloed op d. Christelijke wlisbegeerte heeft gehad. Zijn eigenlijke
naam is ABOEL - VALID- MOHAMMED -BEN- AHILED.
Hij ward ook Ebn-Rosj genoemdi hiervan
hebben d. Hebreeuwsche vertalers zijner werken Aven-Rosjid gemaakt, on zoo is d. naam
AVERROES, bij welken hij than algemeen bekend is, ontstaan. Hij ward in 't begin der
12e eeuw to Cordova in Spanje gab. Zijn grootvader en zijn vader bekleedden daar aanzienlijke rechterlijke betrekkingen. Averroes ward
reeds vroeg in d. godgeleerdheid en rechtswetenschap (welke bij d. Mohammeda,nen, als
op d. Koran berustende, onder d. naam v.
Fik'h verbonden zijn) onderwezen door AboeBer-Ibn-Tofail. Door zijn uitstekende talenten
ward hij in gelijke betrekking als zijn vader
geplaatst met d. rang v. Kadhi-al-kodha. Nu begon hij ook met ijver d. geneeskunde, d. wiskunde on d. wijsbegeerte to beoefenen onder
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leiding v. Merwan-Ibn-Zohar. 't Schijnt, dat
zijn wetenschappelijk onderzoek hem d. vijandschap v. d. streng rechtzinnige Mohammedanen op d. hals haalde, en dat hij zijn
vrijzinnige gevoelens niet verbloemde. 't Gevoig daarvan was, dat hij v. zijn ambt te
Marokko werd ontzet. Hij keerde toen naar
Cordova terug, en leefde eenigen tijd in armoede, maar werd weder door d. khalif Almansor in genade aangenomen, en in zijn
vorige waardigheid hersteld; waarop hij naar
Marokko terugkeerde, waar hij in aanzien
leefde en in 1196, of volgens anderen in 1206,
stied.
Volgens sommigen heeft Averroes d. schriften v. Aristoteles in 't Arabisch vertaald.
Volgens anderen was hij zelfs d. Grieksche
taal niet machtig, maar heeft hij zich v.
reeds bestaande Syrische vertalingen bediend.
Hij heeft echter d. schriften v. d. Griekschen
wijsgeer op zijne wijze verklaard. Hij hield
het, omdat hij Aristoteles als d. denker beschouwde, die in d. wijsbegeerte 't hoogst
mogelijke punt bereikt had, voor 't hoogste,
waarnaar hij kon streven, diens wijsbegeerte
-uit te leggen. 't Blijkt echter, dat hij ook
onder d. invloed is geweest v. d. Alexandrijnsche wijsbegeerte, en dat hij, misschien zonder 't te willen, d. Aristoteiische daarmede
vermengd heeft. Zijn talrijke schriften zijn in
't Hebreeuwsch en in 't Latijn vertaald, en
.deze vertalingen, waarvan 't oorspronkelijke
is verloren gegaan, zijn ten deele nog voorhanden. In d. middeleeuwen, toen d. kennis
v. 't Grieksch geheel verdwenen was, en d.
classieke geschriften der Grieken in d. bibliotheken ongebruikt lagen, was d. gebrekkige
Latijnsche vertaling v. d. werken v. Averroes
(1. eenige bron, waaruit d. kennis der Aristotelische wijsbegeerte kon geput worden, en
hieruit laat zich menig verschijnsel, met be-trekking tot 'tgeen in die dagen voor Aristotelische wijsbegeerte gehouden werd, verklaren. Er bestaat een uitgave v. deze Latijnsche
vertaling in 2 dln te Venetia, 1260. Ook heeft
Averroes een medisch werk geschreven, geti.teld „Colliget", welk woord een verbastering
is v. 't Arabische woord „Kulliyat" (geheel
stelsel). d. Latijnsche vertaling daarvan is
-uitgeg. te Veneti6, 1482 en 1514.
Aversa is een Ital. stad met 21 000 inw.
in een schoone, vruchtbare streek tuss. Napels en Capua a. d. spoorw. naar Foggia.
In d. omtrek wordt een mousseerende witte
wijn (asprino), zware meloenen en heerlijke
.oranjes gewonnen.
Aversa of portica (Fr. revers) is d. keer2ijde, d. achterzijde v. munten en penningen.
Averuit, Zie Citroenkruid.
Aves-eilanden (d.) of Vogel-eilanden,
twee in getal, liggen t. W. v. d. Curacaosche
eil. ben. Venezuela. Er zijn beddingen v. guano,
waarom 't gouvernement v. Venezuela ze in
1856 in bezit heeft genomen, ofschoon ze vroeger tot d. Nederl. bezittingen werden gerekend.
Avesta, Zie Zendavesta.
Aveyron (d.) is een rivier in 't Z. v. Frankrijk ; zij ontspringt bij Seresme-le-Chateau,
loopt Westelijk door 't naar haar genoemde
-departement langs d. steden Rhodez, Villefranche, s. Antonin en Montricoux, neemt d.
beken Viaux en Verre in zich op, wordt bij
- Negrepelisse, 7 min voor hare uitmonding,
bevaarbaar en valt niet ver v. Montauban,
Via een loop v. 39 geog. mUl in d. Tarn, die
-een weinig verde-r zelf m d. Garonne stort.
't Departement Aveyron, begrensd door d.
departementen Lot, Tarn-et-Garonne, Tarn,
I.
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HOrault, Gard-Lozere en Cantal, is samengesteld uit 't oude gewest Rouergue en telt
op 162 vk. geogr. mij1 400 000 bew. Dit dep.
is een der bergachtigste streken v. Frankrijk.
Tuss. 't bergland v. Auvergne en d. Cevennen neigt zich 't terms v. d. Rouergue Z.-W.
naar d. Garonne, tot welks stroomgebied 't
departement behoort. Tuss. d. v. 't 0. n. 't
W. stroomende rivieren: Lot-et-Truyere met
d. Dourdon Aveyron met d. Viaux, Tarn met
d. Joute, d. Doubie, d. Doubon en d. Rance,
strekken veelarmige vertakkingen v. 't Oevennen-geb. dwars door 't land; t. N. v. d.
Lot bereikt een dier takken, 't Aubrace-geb.,
met enkele toppen een hoogte v. meer dan
1600 M., en tuss. d. Viaux en d. Tarn d.
woestgevormde Levezoux een hoogte v. bijna
1200 M. Merkwaardige pyramidale rotsvormingen treft men aan tuss. d. Tarn, d. Joute
en d. Doubie in 't Z. 0. v. 't dep., en in 't
Z., in d. eigenlijke Cevennen-keten, zijn talrijke grotten. 't Klimaat is wel gezond, doch
bOzonder in 't 0. en N. ruw en guur. Slechts
in 't zachtere W. levert d. druif een middelmatigen wijn, en t. N. v. d. Lot groeit slechts
rogge en haver, maar in d. dalen ook ander
graan, ooft, kastanjes, aardappelen en truffels.
Een derde deel v. 't land is niet voor d.
landbouw geschikt, maar wordt gebruikt voor
d. veeteelt, die hier met groote kudden runderen, geiten en schapen gedreven wordt. d.
Schapen leveren jaarlijks 2 000 000 KG. wol
voor d. uitvoer en schapenkaas, waarvan
jaarlijks 1 800 000 KG. onder d. naam v. Roquefortsche kaas in d. handel komt. d. Mineraal-rjjkdom v. 't dep. Aveyron is belangrijk;
b6halve uitgestrekte steenkoolbeddingen en
kalklagen, treft men er ijzer, lood, zink, koper,
aluin en antimonium aan, welker delving en
bearbeiding een voorn. bron v. bestaan voor
d. bevolking is. Bovendien vindt men er papiermolens, katoenspinnerijen, looierijen, wolweverijen en tapijtfabrieken. d. Hoofdplaats
is Rhodez.
een
Avezac lifacaya, (MAR. AM. PASO.
Fransch aardrUksk., geb. te Tarbes, 18 Apr.
1800, overl. te Parijs, 14 Jan. 1885, was langen
tijd voorzitter v. 't Aardrijksk. genoots. in
Frankrijk. Hij schreef o. a. Esquise gOnerale
d. l'Afrique" (1844) en „Les Iles de l'Afrique"
(1848).
Avezzana (GUISEPPE), een heftig Ital. revolutionair, werd geb. in 1789 te Chieri in
PiOmont. Hij trad in Franschen dienst, streed
onder Napoleon, was betrokken in d. samenspanning der carbonari, vluchtte in 1821 naar
Spanje, diende daar in d. gelederen der liberalen, maar werd in 1824 door d. Franschen
gevangen genomen en naar Amerika vervoerd.
Hier wist hij naar Mexico to ontkomen ; hij
mengde zich daar in d. staatk. geschillen en
werd generaal-en-chef eener provincie. Toen
brak in 1848 voor 'tang d. dageraad der vrijheld aan. Hij snelde er heen en was gedurende
't kort bestaan der Rom. republiek daar minister v. oorlog. Bij d. reactie v. 1849 vluchtte
hij weer naar Mexicoaar om zich in 1860
bij d. vrijscharen v. Garibaldi
te voegen en
G
deel te nemen a. al diens gewaagde avonturen. Hij streed in 1860 a. d. Volturno, in
1866 in d. Alpen en in 1867 bij d. aanval op
Rome. Hij behoorde sedert als lid der Kamer
v. afgevaardigden tot d. uiterste radicalen en
werd president v. „Italia irredenta". Hij overl.
25 Dec. 1879.
Avianus (FLAvius) was een Rom. dichter,
die omstr. 160 n. Chr. leefde. Van hem bezitten wij 42 fabelen, die niet met die v. Phae,
25
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drus te vergelijken zijn. Zij werden in 1731 te
Amsterdam door H. Cannegieter met noten
-v. Neveletus en Barthius uitgegeven.
Avicenna was een Arabisch geneesheer,
die eigenlijk ABOE - HALI - EBN - ABDALLAH - ABOESINA heette, en d. bijnaam had v. „worst der
geneesheeren" (sjeikh-reyes). Hij werd in 378
te Boekhara geb., door Alpharabi in d. wijsbegeerte v. Aristoteles onderwezen en stierf
in 1036 in Perzie. Hij bereikte door zijn uitgebreide kennis en gewichtige diensten d.
waardigheid v. vizier bij d. sultan v. Magdal,
welke waardigheid hij echter niet lang bekleedde. Avicenna sloopte zijn lichaam door
een ongebonden leven, zoodat men v. hem
zeide, dat d. wijsbegeerte hem geen verstand,
d. geneeskunde geen gezondheid had bezorgd.
Behalve het, onder d. Lat. titel v. „Canon medicinae", vijf eeuwen lang als voortreffelijk
erkende werk, schijnt hij nog eenige alchimistische werken te hebben geschreven, welke
in d. 16e eeuw in 't Lat. overgezet werden.
Onder deze zijn d. voorn.: „Porta elenmentorum"; „De conglutinatione lapidum" en „Tractatus de Alchemia," welk laatste echter waarschijnlijk niet v. hem afkomstig is. In 't tweede
genoemde werk komen, in betrekking tot zijn
tijdvak, treffende geologische denkbeelden
voor; zoo zegt hij, bijv. in 't hoofdstuk over
d. oorsprong der bergen : „d. Bergen kunnen
door twee oorzaken ontstaan; zij zijn Of 't gevolg v. d. opheffing der aardkorst, zooals bij
een hevige aardbeving plaats grijpt (ut ex
vehementi mote terrae elevatur terra et fit mons),
Of zij werden door water voortgebracht, dat,
zich een nieuwen weg banende, dalen heeft
gegraven met gelijktijdige vorming v. bergen ;
want er zijn weeke en harde gronden." Dit
zijn theorien over opheffing, plutonisme en
neptunisme, vOOr acht eeuwen gesteld.
Avicennia heat een plantengesl. uit d.
fam. der Verbenaceen, dat tropische boomen
bevat, die langs d. grond voortgroeiende uitloopers hebben. A. tomentosa, in Arabic en
N.-O.-Afrika, wordt soms 25 M. heog en heeft
langwerpige witrandige bladeren, die door herkauwende dieren gaarne gegeten worden.
A. resinosa, op Nieuw-Zeeland, levert gom.
Aviditeit is in d. scheik. d. mate v. kracht,
waarmede d. zuren naar neutraliteit streven.
Deze aviditeit is bij zoutzuur en salpeterzuur
even groot, maar bij zwavelzuur half zoo
groot. Voegt men bijv. bij aequivalente verhoudingen v. zoutzuur en salpeterzuur eenig
natrium-hyperoxyde, dan zal ieder der zuren
daarvan d. helft tot zich nemen; maar vervangt men een der beide zuren door een
aequivalente hoeveelheid zwavelzuur, dan verbindt zich hiermede slechts een derde en met
't andere zuur twee derden v. 't natrium-hyperoxyde.
Avienus (RUFUS FESTUS), een Lat. dichter,
leefde 400 j. n. Chr. Hij overtrof zijn tijdgenooten, en was een gelukkig navolger v. Vergilius. d. „Phaenomena" v. Aratus bracht hij in
hexameters en d. „Periegesis" v. Dionysius
in jambische verven over. 't Laatste werk
is door Frieseman met noten v. N. Heinsius
in 1786 to Amsterdam uitgeg.; al zijn werken
door Ramirez de Prado in 1604 to Madrid.
Avigliano is een Ital. stad met 17 000 inw.
a. d, Bianco, een tak v. d. Sele, in Z.-ItaliC,
tuss. Salerno en Potenza. d. Stad ligt op een
bergrug en is met dennewouden omringd. d.
Vrouwen v. Avigliano dragen een bijzondere
soort v. zeer groote oorringen, circielli geheeten.
Avignon (AVENIO CAVARIIII) is d. hoofdstad v. 't Frans. dep. Vaucluse, ligt a. d. lin-
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ker-oever v. d. RhOne In een zeer vruchtbaar
oord, heeft aanzienlijke fabrieken v. zijden
stollen en 41 000 inw. d. Rhone verdeelt zich
Kier in twee armen, waardoor 't schoone ell.
Berthelaise ontstaat, en op d. rechter-RhOneoever ligt Villeneuve. Vroeger was 't eil. door
twee fraaie steenen bruggen met beide plaatsen
verbonden. Thans zijn er slechts houten bruggen. Avignon is d. zetel v. een aartsbisschop,
onder wien d. bisschoppen v. Nimes. Viviers,
Valence en Montpellier staan, heeft museums
voor kunst, oudheidk. en nat. hist., vooral 't
vermaarde museum Calvet met 85 000 boeken
on 2500 manuscripten, en drijft levendigen handel in zijde, wijn, olijf-olie en avignon-bessen
(zie dat art.). In deze stad leefde Petrarca.
eenige jaren; zijn geliefde Laura is daar in d.
Franciscaner kerk begraven, en d. door hem
beroemd geworden fontein v. Vaucluse is 16
KM. v. d. stad. Zeven Pausen hebben v.
1309 t. 1377 Kier hun verblijf gehouden : v.
Clemens V tot Gregorius XI. In 1273 hadden
d. Pausen 't graafschap Venaissin v. koning
Philippus III ten geschenke bekomen, waarbij
zij in 1348 Avignon v. Johanna, koningin v.
Napels on gravin v. Provence, in koop overnamen. Op 28 Aug. 1790 raadpleegde d. Nationale vergadering, of zij a. 't verzoek der
burgers v. Avignon, tot vereeniging met Frankrijk, al dan niet voldoen zou; eenige laden
noemden het een onrechtvaardigheid, a. d.
Paus dit eigendom to ontnemen, doch op 12
Aug. 1791 nam d. Nationale vergadering toch
't besluit om Avignon en Venaissin bij d.
Fransche republiek in to lijven. d. Paus deed bij
d. vrede to Tolentino v. deze bezitting afatand.
Avignon - bessen zijn d. vruchten v. verschill. soorten v. weegdoorn (Rhamnus), voorn.
v. d. verf-weegdoorn (Rhamnus tinctoria). Zij
worden in d. handel ook geelbessen en Perzische bessen genoemd en komen gedeeltelijk
uit d. Levant, gedeeltelijk uit 't Z. v. Frankrijk en Hongarije. d. Grootte en 't uiterlijk
aanzien zijn verschillend : d. Levantsche zijn
grooter, helder groen tot lichtgeel, d. Fransche
klein, rimpelig on donker-bruin. d. Laatsten
blijven, nadat zij reeds rijp zijn, gewoonlijk
langen tijd a. d. plant en worden zonder eenige
zorg gedroogd, maar d. eersten worden onrijp
ingezameld. In d. Levantsche bessen is een
kristalliseerbare, in koud water weinig oplosbare, stikstofvrije kleurstof, Chrysorhamnine geheeten, die a. d. dampkring blootgesteld,
door opneming v. zuurstof en water overgaat
tot Xanthorhamnine, een niet kristalliseerbare
kleurstof, die in d. Fransche bessen voorkomt.
d. Geel-bessen worden gebezigd tot d. bereiding v. gele verven voor d. katoen-drukkerij,
tot 't kleuren v. papieren en 't waken v. lakverven. Over Chrysorhamnine, Xanthorhamnine en Rhamnine leze men : „Chemie der organischen Verbindungen" v. dr. C. LOwig,1845.
Avila is d. hoofdstad v. een gelijknamige
Spaansche prov. in Oud-Castili ✓ , a. d. voet v.
een zijtak der Sierra Guadarama, en a. d. riv.
Adaja, bevat tegenw. nog geen 10 000 inw.
maar was vroeger een der rijkste en bloeiendste
steden v. Spanje. d. In 1482 gestichte academie is in 1807 opgeheven. d. Provincie bevat
op 140 vk. geogr. mij1 180 000 bew., veel bergen,
maar daartusschen vruchtbare dalen.
Avila (GIL GONZALEZ DE) Jezulet en Canonikus to Salamanca, koninklijk kroniekschrijyen v. Castilig en Indic, gest. in 1658, is d. schrijver v. versch. geschiedk. werken, o. a. „Historia de la Vida y hechos del Rey Don }lenrique III de Castilla" (Madrid, 1638); Fe
de la Vida y hechos del Monarca Don Felipe
lipe III"
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(Madrid.. 1670); „Histotia de Salamanca" (1660)
en la
ecclesiastico de la primitivaiglesia
s Indias Occidentales" (Madrid, 1649—'56).
de las
Avila y Zuniga (Luis DE), Spaansch
krijgsoverste, gezant en geschiedschrijver, genoot 't vertrouwen v. keizer Karel V die hem
zendingen opdroeg a. paus Paulus IV en Pius
IV en hem tot grootmeester der orde v. Alcantara vethief. Van zijn hand zijn d., door
kernachtige eenvoudigheid uitmuntende „Commentarios de la guerra de Alemana, hecha
por Carlos V en 1546 y 1547" (te Veneti6 in
1548 en later meermalen gedrukt).
Avila (SANCHO DE) was kapitein v. d. lijfwacht v. d. Hertog v. Alva, vergezelde dezen
op al zijn tochten, en kwam alzoo met hem in
d. Nederlanden. Toen prins Willem I in 1568
over d. Maas trok, verzamelde d'Avila in
allerijl een bende, waarmede hij d. voorhoede
onder d. graaf v. Hoogstraten versloeg, die in
't gevecht sneuvelde. Op 14 April 1574 versloeg
hij op d. Mookerheide graaf Lodewijk v. Nassau. Bij d. tocht naar Schouwen en Duiveland
was a. hem 't bevel over 't leger te land opgedragen. In 1577 verliet hij d. Nederlanden.
Aviler (A TJGUSTIN CHARLES D'), een beroemd
bouwmeester, werd in 1653 te Parijs geb., waar
hij als twintigjarig jonkman d. grooten prijs
voor Rome behaalde, en tegelijk tot lid der
Academie benoemd werd. Hij scheepte zich
te Marseille in met Desgodets en d. oudheidk.
Jean Foi Vaillant; maar 't schip werd door
zeeroovers genomen en te Tunis opgebracht,
waar hij zestien maanden gevangen bleef. Hij
maakte daar teekeningen, waardoor hij zoozeer d. opmerkzaamheid trok, dat d. Bey hem
opdroeg er een Moskee te bouwen, die ook
geheel naar zijn plan afgewerkt is. In 1676
herkreeg hij zijn vrijheid; hij toog naar Rome,
en studeerde daar vijf jaar naar d. classieken.
In zijn vaderland teruggekeerd, werkte hij er
eenigen tijd onder Mansard, doch vestigde zich
spoedig daarna te Montpellier. Weldra werden hem in 't Z. v. Frankrijk belangrijke bouwwerken opgedragen, te Carcassonne, Beziers,
Nimes, Toulouse en Marseille. In d. laatste
plaats bouwde hij d. Peyrou-poort in d. vorm
eener triomfboog. Te Toulouse werd naar zijn
ontwerp 't aartsbisschoppelijk paleis gebouwd,
waardoor hij d. titel v. bouwmeester der Provincie bekwam. Ook in d. theorie der bouwkunst ervaren, schreef hij commentarien op
Vignola, benevens op 't zesde boek v. 't bouwkundig werk v. Scamossi, dat hij tevens vertaalde, en gaf daarna „fours complet d'architecture" uit, die ook in 't Duitsch overgezet
is. Hij schreef 't eerste bouwkundig woordenboek onder d. titel: „Explication des termes
d'Architecture." d. Tweede vermeerderde uitgaaf bracht hij niet tot stand, wijl hij in 1700
te Montpellier overleed, maar A. Le Blond
maakte er gebruik van voor zijn woordenboek,
Welk, voor dat v. Quatremere de Quincy, als
't beste v. dien aard beschouwd werd. Hij
etste ook; er bestaat v. hem in dit yak een
afbeeldsel v. Michael-Angelo.
Avis (Geestelijke ridderorde v.), in 1162
onder d. regeering v. Alfonzo Henriquez, eersten koning v. Portugal, gesticht, werd in d.
beginne de nieuwe ridderorde (nova militia) genoemd. Toen zij d. Saracenen d. stad Evora
had ontweldigd, bracht zij derwaarts haar zetel over, wijl d. bewaring dezer vesting haar
werd toevertrouwd, en hare leden werden
ridders v. Evora genoemd. Haar eerste grootmeester was Pedro, half-broeder v. koning
Alfonsus I. Eerst in 't begin der 13e eeuw
werd haar door koning Alfonsus II 't land
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Avis gegeven, waar zij een kasteel stichtte,
waarna zij zich d. ridderorde v. Avis noemde.
Hare statuten waren overeenkomstig met die
der orden v. Alcantara en Calatrava. Zij
stond met d. laatste in zoo innige verwantschap, dat zij zelfs onder dezen naam voorkomt, onder 't oppertoezicht staande v. d.
grootmeester v. Calatrava, schoon zij zelf
een grootmeester had; daarom is d. orde v.
Avis als een tak v. die v. Calatrava te beschouwen. Zij volgde d. drie gewone kloostergeloften, en moest aanhoudend tegen d. ongeloovigen strijden. Later kregen d. ridders,
evenals die v. s. Jago verlof, om to huwen.
Koning Johan v. Portugal aanvaardde d. waardigheid v. grootmeester der orde (1385), en
verbood d. grootmeester der Calatrava-orde
't opzicht over d. Avis-orde. Dit had een hevigen strijd tuss. beide orden ten gevolge, die
't Concilie to Bazel ten gunste der Calatravaorde besliste. Koningin Maria v. Portugal
veranderde in 1789 d. geestelijke orde v. Avis
in een wereldlijke militaire orde v. verdiensten.
A vista op zicht, op wissels of ander
handelspapier gesteld, beteekent, dat d. in dat
papier vermelde geldsom betaald zal worden,
zoodra dit wordt gevorderd. Volgens 't Nederl.
wetboek v. Koophandel is een wissel op zicht
betaalbaar op vertooning, maar moeten binnenlandsche wissels v. dezen aard binnen drie
maanden ter betaling worden aangeboden.
Avitus (SEXTUS ALCIMUS ECDICIUS), ook, wijl
hij bisschop v. Weenen was, Viennensis genoemd, stamde uit een aanzienlijk geslacht;
keizer Avitus, die in 455 na d. dood v. Maximus door Gallische legioenen met 't purper
bekleed werd, was zijn oom. Als bisschop v.
Weenen (sedert 490) bewoog hij d. Bourgondischen koning Gondebald, die een Ariaan was,
d. verbreiding v. 't Katholieke geloof inn zijn
rjk to gedoogen, en nam hij prins Sigismund,
die Gondebald als koning opvolgde, in d. Katholieke kerk op, waardoor d. zegepraal v. 't
Katholicismus over 't Arianismus in Bourgondie bevestigd werd. Avitus stierf in 525.
Hij is opsteller v. 84 brieven, die voor d. gesch.
v. zijn tijd belangrijk zijn (in d. Biblioth. Maxim.
Patr.
v. een aantal gedichten en eenige
homilign. Al d. werken v. Avitus zijn uitgeg.
door Jac. Sermond (Parijs, 1643 en Venetie,
1728). Zie L. Ampere „Hist. litteraire de la
France" (Paris, 1839).
Avivage, aviveeren wordt in d. ververij
't proces genoemd waarbij d. kleuren der stoffen door een laatste behandeling met geschikte
middelen worden opgehelderd of levendiger
gemaakt, en waardoor ook schakeeringen worden teweeggebracht. Bij dit proces worden
d. geverfde stollen door een zeer verdunde
oplossing v. verbindingen gehaald, die d. bepaalde verandering kunnen veroorzaken. 't Is
derhalve duidelijk, dat naar d. geaardheid der
kleurstof on v. d. verlangde wijziging d. to
gebruiken verbindingen zeer kunnen verschillen. Nu eens gebruikt men alkalift of alkalisch werkende verbindingen, bijv. vloeibare
ammoniak, kalkwater, koolzure natron en alkalische zeepen, dan weder zouten, bijv. aluin,
tinchloride, chloorkalk, ook wel een verhoogden warmtegraad, waaraan men d. stoffen in
een stoomtoestel (Aviveerketel) blootstelt.
Avocatorium heet een oproepingsbrief,
waarbij eon regeering hare buitenslands zijnde
onderdanen aanmaant, binnen een bepaalden
tijd in 't vaderland terug to keeren, 't zij om
a. hun militairen dienstplicht to voldoen, 't zij
om hen bij naderend oorlogsgevaar tegen last
en schade to vrijwaren.
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Avogadro -(AMADEA gab. 1776, gest. 1866,
was hoogl. in d. physica to Turijn, en ontdekte in 1811 d. belangrAike scheikundige
waarheid, die eerst in vergetelheid geraakte,
maar in d. laatsten tijd in hare vale waarde
wordt toegepast en naar hem Wet v. Avogadro
genoemd wordt, dat n.l. „gelijke volumen v.
alle gassen ()en gelijk aantal moleculen bevatten, als zij gelijke warmth hebben, gelijken druk
ondergaan en a. d. wet v. BOYLE voldoen".
Avogato (Persea gratissima, alligator-peer)
heat een W.-Indische boom uit d. fam. der
laurineen. Deze boom wordt 16 M. hoog, heeft
een breede kroon v. omgekeerd eironde, v.
onder fijn behaarde bladeren, groene wollige
area met zesdeelige bloemen, en als vruchten bronskleurige bessen, zoo groot als kokosnoten, maar peervormig. In deze vrucht zijn
d. groote pitten omgeven v. een boterachtig
vruchtvleesch, dat zoowel door d. inlanders
als Europeanen als zeer smakelijk wordt genuttigd, en ook met suiker en wijn of citroensap als lekkernij wordt gebruikt. d. Pitten
bevatten een wit sap, dat later rood wordt,
en voor geneeskrachtig wordt gehouden.
Avola is een havenstad met 13 000 inw.
op 't eil. Sicilie nabij Siracusa. In d. omtrek
groeit wijn, suikerriet en amandelen.
Avoir-du-poids is d. eenheid v. 't handelsgewicht in d. Vereenigde Staten v. N.Amerika, en sedert 1855 't standaardgewicht
in 't Britsche rijk, waarvan een exemplaar v.
platina in 's Rijks schatkamer wordt bewaard.
Dit weegt 7000 greinen = 453,592... grammen.
Avon heeten versch. rivieren in Engeland.
d. Belangrijkste is die, welke bij Bath bevaarbaar wordt en even beneden Bristol (waar
er een prachtige draadbrug over gespannen
is) in d. Severn valt. Een andere Avon, die
btj Tewksbury ook in d. Severn valt, komt
uit Northampshire en loopt langs Stratford,
waar Shakspere geboren werd, die daarom wel
eens „d. Zwaan v. d. Avon" genoemd wordt.
Avond (Fr. soir, Eng. evening) bet. zoowel
d. tijd als d. plaats v. zons-ondergang. d. Tficl
verschilt voor ooze breedte v. 3 u. 44 min.
nam. tot 8 u. 25 min. nam. en d. plaats v.
N.-N.-W. t. N. in d. zomer tot Z. Z.-W. t. Z.
in d. winter.
Avondmaal ('t) of Nachtmaal, Coena
Domini, Eucharistie of Communie (Fr. sainte-Cone, Eng. Lords-supper) is oorspronkelijk
d. plechtige maaltijd onder d. Christenen,
waarbij zij gedenken 't lijden en sterven v.
Jezus, en daardoor tevens een openbaar bewijs geven v. hun onderlinge gemeenschap
als Christenen of discipelen v. Jezus. Zij werd
door JEZUS zelf, in d. avond, of volgens d.
Joodsche wijze v. tijdrekening, in d. nacht vOOr zijn sterven, toen hij d. laatsten maaltijd met zijn jongeren hield, ingesteld. 't Brood,
dat hij daarbij volgens d. Oostersche gewoonte
brak, zegende en a. zijn leerlingen ronddeelde,
noemde hij als zijn lichaam, dat eerlang gebroken, on d. wijn, dien hij hun toediende,
als zijn blood, dat a. 't kruis zou vergoten
worden. In alle gemeenten,door d. Apostelen
gesticht, werd deze plechtigheid in d. eerste
en tweede eeuw ingevoerd, en altijd verricht
na d. zoogen. liefdemaaltijden (zie dat art.);
doch toen d. gemeenten, sedert d. derde eeuw
grooter werden, hielden deze op,en word 't
Avondmaal bij iedere godsdienstige viering
zoo gehouden, dat alle aanwezenden daaraan
deel konden nemen, met uitzondering v. d.
Christenen, die niet gedoopt on v. hen, die
nog geen Christenen waren, die bij 't gebed,
't gezang en d. leerrede mochten tegenwoor-
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dig zijn,doch zoodra d. Avondmaalsviering
begon, zich uit d. kerk moesten verwijderen,
omdat d. viering v. 't Avondmaal, als een
geheimvolle handeling en als niet geschikt
voor d. niet ingewijden beschouwd werd.
!t Geloof, dat 't gewijde brood en d. avondmaalswjjn meer dan brood en wijn was, en
dat 't lichaam en blood v. Christus zich met
deze beide teekenen vereenigden, 't gevoelen
der wezensverandering of Transsubstantiatie
werd 't eerst door Paschasius Radbertus in
d. 9e eeuw met kracht verkondigd (zie Transsubstantiatie).

Avondmaalsproef (d.) of Judicu.m s.
coenae was een der godsgerichten, die in
d. 9e en 10e eeuw in zwang kwam, eerst in
d. kloosters, later ook bij leeken. In 1077 vorderde paus Gregorius VII v. keizer Hendrik
IV, dat deze zich door d. Avondmaalsproef
zou zuiveren v. d. tegen hem ingebrachte beschuldigingen; maar d. Keizer weigerde dit.
Avondrood noemt men d. prachtige kleurschakeeringen, die men kort vOOr of bij zonsondergang, in d. wolken, dikwijls waarneemt,
en die meestal in 't roode spelen. Hetzelfde
verschijnsel wordt dikwijls, ook des morgens
bij of kort na zonsopgang waargenomen, en
dan morgenrood genoemd. Over d verklaring
v. 't ontstaan v. 't morgen- on avondrood zijn
d. natuurkundigen het lang oneens geweest.
d. Waarschijnlijkste verklaring ervan is door
Forbes gegeven, die aanneemt, dat er een
bijzondere toestand v. d. waterdamp in d.
dampkring is, waarbij 't zonnelicht bij doorgang een roode kleur verkrijgt. Hij grondt
deze verklaring op een waarneming, die hij
deed bij 't ontsnappen v. d. stoom uit d. veiligheidsklep v. een locomotief. Plaatste hij
zich zoo in d. schaduw v. d. stoomstraal, dat
hij d. zon even boven d. opening der veiligheidsklep zag, dan was die ongekleurd, moesten d. zonnestralen op een grootere hoogte
boven d. veiligheidsklep door d. stoom gaan,
eer zij zijn oog bereikten, dan vertoonden zij
zich als door een min of meer dikke wolk ; doch
tuss. die twee plaatsen was er een stalling
des oogs, waarbij hij d. zon als bij 't avondrood gekleurd zag. d. Uit een veiligheidsklep
stroomende stoom heeft nu op verschillende
hoogten boven d. opening een verschillende
dichtheid en temperatuur, on 't is volgens
Forbes waarschijnlijk, dat d. waterdampen, die
't zonnelicht bij d. ondergang der zon doorlaten, zich in denzelfden toestand bevinden
on aldus d. roode kleur to weeg brengen.
Avandschen2ering is 't steeds zwakker
wordende licht na zonsondergang. 't Wordt
veroorzaakt door d. weerkaatsing v. 't zonlicht tegen d. hoogere dampkringsgewesten,
die nog d. gebogen zonnestralen ontvangen.
Hoe starker d. zonnebaan op d. horizon halt,
des to langer zal 't duren, ear d. zon zoo ver
onder d. kim is gedaald, dat d. zonnestralen d. bovenlucht niet meer bereiken. Vandaar dat in d. tropische gewesten, waar d.
zon loodrecht of bijna loodrecht ter kimme
daalt, d. schemering slechts eenige minuten
duurt.
Avondster. Wanneer d. planeet Venus
met betrekking tot d. zon en d. aarde zoo
staat, dat zij zich ver t. W. v. d. zon schijnt
to bevinden, dan staat zij bij en zelfs na zonsondergang vrii hoog a. d. hemel. Bij 't vallen
v. d. avond wordt deze planeet dan, .om haar
holder licht, eerst v. alle sterren zichtbaar;
en .wij1 't verschijnen der sterven in 't algemeen d. avond verkondigt, wordt zij daarom
avondster genoemd. Staat deze planeet echter
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met betrekking tot d. zon en d. aarde in 't
deel hater baan, waar zij ons 't meest t. 0.
v. d. zon schijnt te wezen, dan komt zij ook
een geruimen tijd vOOr zonsopgang boven d.
gezichteinder en is tot omstr. zonsopgang nog
gemakkelijk voor 't ongewapend oog te zien,
en zelfs veel langer dan d. overige sterren.
In dit geval draagt diezelfde planeet d. naam
v. morgenster, in 't Fr. Lucifer = lichtdrager.
Avont (PIETER V. D.) werd omstr. 1619 te
Antwerpen geb. en schilderde landschappen,
doch voornamelijk figurers, waarmede hij dikwerf d. schilderijen v. VINCKEBOOMS stoffeerde.
Zijn manier wordt als zeer geestig geroemd.
Van zijn thans zeldzaam geworden stukken,
bezit d. galerij te Miinchen: „'t Borstbeeld v.
een meisje uit d. lagere volksklasse"; ook zijn
er goede schilderijen v. zijn hand in d. Weener
galerij. Hij was ook een bekwaam graveur.
In 1646 graveerde hij naar zijn schilderij:
„'t Doode hert" en d. Vier elementen". Nog
Tent men v. hem : „d. Hemelvaart v. Maria";
„Maria in een landschap met Jezus, Johannes
en Elizabeth" en ,Maria onder een boom, daar
zij 't kind d. borst reikt". Met Moijaert, Jonghe
en De Vlieger leverde hij d. teekeningen voor
't werk v. Caspar Barlaeus : „Medicea hospes,
sive descriptio publicae gratulationis qua Ser.
et August. Reginam Mariam de Medicis excepit
Senatus Populusque Amstelodamensis", welk
werk in 1638 op kosten der Staten-Generaal
gedrukt werd, en 17 door No1pe, Savary en
Dalen geestig geRste en gegraveerde platen
bevat. W. Hollar, De Bailliu, C. Galle d. jongere, P. de Jode, Th. v. d. Merle, P. Pontius
en C. Waumans hebben ook naar hem gegraveerd.
Avontroodt (Gum,.
geb- te Lier in
1777, overl. in 1859, had zich, hoewel uit geringen stand, door zelfStudie en tjver groote
letterk. bekwaamheid verschaft, en was eerst
als translateur en ambtenaar v. d. burgerlijken stand in zijn geboorteplaats en, nadat
hij v. 1795 t. 1802 in Franschen krtjgsdienst
door een groot deel v. Europa was getrokken,
als inspecteur v. 't onderwijs tot 1830 werkzaam. Hij schreef o. a. ,,d. Furie of Lier op
14 Oct. 1595"; „Ierland, beknopt geschetst"
(1844) en ,Zea-Mais" (1848).
Avrigny (HYACINTHE ROBILLARD D'), Jezniet
en geschiedschrijver, werd in 1675 te Caen geb.
en overl. als procurator v. 't college zijner
orde te Alen on in 1719. Men heeft v. hem:
„Mem, chronol. et dogm. pour servir a l'histoire eccles. depuis 1600 jusqu'en 1716" (4 vol.)
en ,Memoires sur l'hist. univers. de l'Europe"
(Paris, 1757, 6 vol.). Deze werken munten meer
door zuiverheid v. stijl dan door nauwkeurigheid uit.
Avriliot (BARBE), meer bekend onder d.
naam v. soeur MARIE DE L'INCARNATION, dien
zij in 1614 na d. dood v. haar man P. ACARIE
aannam, wordt voor d. stichteres der Karmelieter nonnen-orde in Frankrijk gehouden. In
1565 te Parijs geb., stierf zij in 1618 in een
klooster te Pontoise. Haar leven is beschreyen door d. abt Montis (Parijs 1778).
Avulsie is d. aanwinst, die een stuk land
ten goede komt, als door d. kracht des waters grond v. elders losgewoeld, daaraan
wordt gehecht. Volgens 't Rom. recht is hij,
aan wiens grond deze aanwas geschiedt, daarvan rechtmatig eigenaar, en niet verplicht
tot schadevergoeding a. hem, wiens grond
afgebrokkeld of weggespoeld is.
Awatsja heet een rivier v. 22 geog. mijl
lang in Kamsjatka. Zij loopt uit in d. Awatsjabaai bjj Peter-Pauls-haven.

AWE.
Awe (Loch) is een Schotsch meer in Ar-

gyleshire, te midden v. hooge bergen, zeer
rijk a. zalmen en forellen.
Axel of A.ksel is een stadje met 2600
inw. op 't vaste land v. Zeeland in 't kanton
Terneuzen. Door 't verraad v. [mbise kreeg
Parma 't in 1583 in zijn bezit, maar Maurits
herwon 't in 1588.
Axel (ABSALON), geb. 1128 en gest. 28 Dirt
1201, was aartsbisschop v. Lund en eerste
staatsdienaar v. d. Deensche koningen Waldemar en Kund VI. Hij verdedigde d. Deensche kusten tegen zeeroovers en onderwierp
d. Pommerschen vorst Bogislaw. Hij stichtte
't kasteel Axelhuus ter plaatse, waar eerlang
Kopenhagen ontstond.
AxhoLm is een gewest in 't Eng. graafsch.
Lincoln a. d. rivier d. Trent, dat eertijds een
moerassig braakliggend land was, maar door
koning Karel I afgestaan werd a. d. Nederlander Corn. Vermuiden, die door een oordeelkundig stelsel v. wateraftapping er zulk een
vruchtbaren grond v. maakte, dat die nu nog
„d. Tuin v. Lincoln" wordt genoemd.
Axim is een plaats a. d. Goudkust v. Opper-Guinea, in 1871 door Nederland a. Engeland afgestaan. Er wordt stofgoud en palmolie uitgevoerd, rijst en katoen verbouwd,
maar 't is er heet, vochtig en voor Europeanen ongezond.
Axioma (Een) is een zoo eenvoudige en
zekere stelling, dat men d. waarheid er van
erkent, zoodra men d. zin der woorden, door
welke zij is uitgedrukt, verstaat, en die derhalve niet uit een andere stelling behoeft te
worden afgeleid. Van dezen aard zijn d. stellingen, in welke 't gezegde (praedicaat) een
wezenIi
jk, dus onmisbaar kenteeken v. 't
onderwerp (subject) is; bijv. een driehoek
heeft drie zijden. Voor elks wetenschap, als
zij waarlijk dien naam mag dragen, zijn zulke
axiomata onmisbaar; deze worden daarom
grondstellingen geheeten, want op deze stellingen moeten die wetenschappen berusten.
Van dezen aard is in d. geometrie d. stelling
dat een geheel geltjk is a. d. som v. al zijn
deelen. Of er een axioma bestaat, op 'twelk,
als op een algemeene grondstelling alle wetenschappen met opzicht tot d. stof en d. vorm
berusten, en waardoor zij d. afzonderlijke
takken v. een eenige wetenschap worden, is
onbeslist, maar wordt met recht in twijfel
getrokken. Met opzicht tot d. vorm alleen, en
dus met uitsluiting v. d. stof en inhoud, zijn
d. axiomata der logica volstrekt algemeen;
zij zijn d. vier volgende : 1) Aan geen ding
kan een praedicaat worden toegekend, dat v.
dat ding geheel 't tegengestelde is. 2) Elk
ding heeft zich zelf tot praedicaat. 3) Niets
kan zonder toereikenden grond als waarheid
worden aangenomen. 4) Aan eenig ding most
v. twee met elkander strijdige praedicaten
een derzelver worden toegekend. Deze grondstellingen worden in d. logica genoemd : 1)
op rincipium contradictionis"; 2) principium
identitatis" ;.3) principium rationis sufficientis",
en 4) „principium exclusi tertii inter duo contradictoria". Kant beweert,.dat alleen d. wiskunde eigenlijk gezegde axiomata, in d. algemeenen zin des woords, heeft en hebben kan.
Wat voor d. theorie d. axiomata zijn, zijn
voor d. praktijk postulate, waaronder verrichtingen verstaan worden, welker uitvoerbaarheid rechtstreeks duidelijk blijkt.
Axolotl (Siredon pisciformis) heet een dier
uit d. klasse der reptilen en d. groep der salamanders. Hij wordt in Mexico 4 d. M. lang en
behoudt daar zijne kieuwen. Ontwent men_
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deze dieren a. 't water, dan verschrompelen
d. kieuwen en ademen zij alleen door longen.
d. Axolotl heeft een grooten platten kop en een
huidkam op d. rug en d. staart. vleesch
wordt in Mexico gegeten.
Axonius (JoAcHim), geb. te Grave, overl.
te Antwerpen, 25 Aug. 1506, was J. U. doctor,
dichter en taalkundige, bedreven in 't Grieksch
en leermeester v. Filips, _graaf v. Lalaing. Hij
bereisde Griekenland en Palestina. Ms dichter
is hij bekend geworden door een „Carmen
paramythicum in laudem Cosmographiae";
„Gamelion, S. Nuptiale in Nuptias Philippi
Lalani Comitis" en „Epicedion in mortem
Antonii Burgundit" (Antw. 1578). 't Gamelion
vindt men in „Delic. pat. Belg." (Verg.
Hoeufft 1. c. p. 50).
Alum is thans een kleine armoedige
plaats met 2500 inw. in Abessini6, t. W. v.
Adoa; maar in d. nabijheid zijn een dertigtal
obelisken met inschriften, waaruit blijkt, dat
in d. eerste eeuwen voor en na Chr. 't rijk
Axum groot en machtig was. Hier was 't
oude Meroe', ongenaakbaar voor d. veroveraars der oudheid, en zelfs voor d. Romeinsche wereldheerschappij.
Ay of Way is een der Banda-eilanden,
met 500 bew. Er is een steenen fort en zes
perken met ongeveer 200 000 muskaatboomen;
maar 't is door klippen moeilijk to naderen
en heeft gebrek a. water.
Ayacucho is een dep. v. d. Z..Amer. republ. Peru tuss. d. Andes-keten en 't uric
Indianengebied, 0.-waarts v. Lima, N.-waarts
v. Cusco. 't Gewest heet aldus naar d. hoofdstad Ayacucho, die 9000 inw. heeft; maar 't
land heet eigenlijk Guamancha, is 2000 vk.
geog. mijl groot en heeft 210 000 bew. Hier
zijn d. bronnen v. d. Amazonen-rivier.
Ayala (PEDRO LOPES D'), geb. to Murcia
in 1332, overl. to Calahorra in 1407, was onder
Pedro d. Wreede en diens opvolgers grootkanselier en opperkamerheer, een dapper legerbevelhebber en daarenboven geschiedschrij
ver en dichter. Zijn „Cronicas" zijn naar 't
voorbeeld v. Livius pragmatisch geschreven,
d. I. d. feiten worden in verband gebracht
met oorzaken en gevolgen. Zijn gedichten,
getiteld „Boek met hofrijmen" zijn eerst later
a. 't licht gekomen, en bestaan uit vier-regelige verzen, waarin d. verkeerdheden v. On
tijd worden gehekeld.
Ayala (GABRIEL D') werd in 't begin der
16e eeuw te Antwerpen geb., legde zich te
Leuven op d. geneeskunde toe, werd in 1556
med. dr. en zette zich te Brussel neder, waar
hij als letterkundige en dichter roem verwierf.
Men heeft v. hem „Popularia epigrammata
medica"; „Carmen pro vera Medicina"; „De
Lue pestilent, additis ab Autore in hoc ipsum
Scholiis" en „Elegiarum liber unus" (Antv.
Guil. Sylvius. Typogr. regius, 1562). Zijn neef
BALTHASAR, zoon V. DIEGO D'AYALA, peer V.
Voordestein, omstr. 1548 to Antwerpen geb.,
studeerde to Leuven in d. rechten, werd auditeur-generaal der troepen v. Flips II in BelgiS,
vervolgens raadsheer in 't parlement to Mechelen, en overl. 17 Aug. 1584 te Aalst. Zijn werk
„De jure, officiis bellicis ac militari disciplina", (hbri 111, Duaii, 1582, Antv. 1587, Lovanii, 1648) is a. d. Hertog v. Parma opgedragen. 't Oordeel v. Lipsius over zijn werk
,,De Pace" leest men in „Syn. Burmanni"
(t. 11 p. 35).
Ayala (ADELARDO LOPES), geb. te Guadalcanal in lilt 1829, studeerde te Sevilla in d.
rechten, en werd een der bests redenaars in
d. Cortes. Hij ondersteunde 't kabinet NAR-
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vAzz, stichtte met carTovAs en ULLOA d. liberale unie, en schreef bij d. verdrijving v. Isabella in 1868 't manifest v. Cadix, maar werkte,
then 't radicalisme to machtig werd, mede a. 't
herstel der monarchic, werd onder Alfonzo XII
minister v. Koloni6n, later president der Yolksvertegenwoordiging, en overl. 30 Dec. 1879.
Hij bezat groot dichterlijk talent; dit toont
zijn beroemd treurspel „Consuelo" en versch.
dichtwerken.
Aylesbury is een Eng. stad met 38 000
inw., ten N.-W. v. Londen, in een schoon dal
v. 't graafs. Buckingham.
Aylva of Ailva is d. naam v. een oud
Friesch geslacht, waarvan vele leden belangrijke militaire of burgerlijke staatsbetrekkingen met eere hebben bekleed. d. Vele famili6n
v. dit gesl. beschouwen als hun stamvader
DOUWE V. AYLVA TOT BORNWERD. Verder worden in d. geschiedenis vermeld : EPO V. A.., in
1488 grietman v. Westdongeradeel, die in
dienst v. Albrecht v. Saksen tegen Emden en
Groningen streed, en later Karel V huldigde.
Hij was betrokken in d. moord v. Juw Jongema en v. d. olderman P. S. Auckema.
WIJBRAND V. A. was lid V. 't Verbond der
edelen, in 1565, bracht in 1572 Sneek a. d. Ode
v. prins Willem, en werd daar olderman. —
ERNST SICCO V. A., in 1654 grietman v. Westdongeradeel en in 1672 voorzitter der Gedeputeerde Staten, behoorde onder d. weinigen,
die in dit moeilijk tijdsgewricht niet in d.
paniek deelden , en bood met goed gevolg
tegenstand a. d. inval v. bisschop Barend v.
Galen v. Munster. t 1714. — mars WILLEM V.
A., luitenant-generaal der Vereen. Nederlanden,
was een der bekwaamste bevelhebbers onder
Willem III, die a. bijna alle belegeringen on
veldslagen v. d. eersten en tweeden oorlog
tegen Lodewijk XIV heeft deelgenomen, en
vooral in d. slag bij Fleurus, in 1690, lauweren
verwierf. Hij stierf in 1691 te Leuven door
een val v. zijn paard. — HOBBE V. A., opperstalmeester v. stadh. Willem IV, generaal der
in 1747 als commaninfanterie,
dant v. aastricht
Maastrichtdeze vesting zoo goed
tegen d. overmacht der Franschen, dat hij na
d. overgave door vriend en vijarid werd geeerd. t 1772.
Ayrer (JAK0B) of Myer was een vruchtbaar Beiersch tooneelschrijver uit d. tijd v.
HANS SACHS; hij bekleedde te Bamberg belangrijke rechtsgel. ambten, maar als ijverig
aanhanger v. Luther vestigde hij zich to
Neurenberg, dat waarschijnlijk zijn geboortestad was, als notaris en procureur, en overl.
er in 1605. Na zijn dood gaf zijn familie een
deel v. zijn werken uit, getiteld „Opus Theatricum", bevattende 30 tooneelstukken en 37
vasten-avond-spelen. In deze stukken is 't
bijbelsch element vermeden, en d. stof geput
uit d. geschiedenis en overlevering, bij voorkeur vreeselijke voorvallen. Zij staan in levendigheid en natuurlijkheid beneden die v.
Hans Sachs, maar zijn pittig en krachtig.
Ayrshire is een graafsch. in 't Z.-W. v.
Schotland, grenzende a. d. Iersche zee, 48 vk.
geog. mij1 groot, met 217 000 bew. 't Is een
bergland, mild besproeid met beken, waarvan
d. Ayr d. voorn. is. d. Krachtige, bevolking
bestaat v. landbouw, bergbouw, veeteelt en
visscherij. d. Hoofdst. Ayr, a. d. rivier v. dien
naam en a. d. spoorweg, heeft 29 000 inw., een
hoogeschool en een goede haven.
Aysma is d. naam v. een oud Friesch
gesl., dat zich LAUTA V. AYSMA. noemde. Onder d. onderteekenaars v. 't Verbond der
edelen in 1565 komen drie Aysma's voor:
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„Soupirs" (1842) en voor hare „Histoire de
FOKKE, schepen v. Leeuwarden, HESSEL, gezant
F abbaye de s. (1861, 2 dln). Later vernaar Hendrik IV en Elizabeth, en SIBOLD,
schenen v. haar „Iconographic du dragon"
door Alva verbannen en naar Emden ge(1864) on „Au temps passé" (1867).
weken.
AZai8 (PIERRE HYAC.) geb. to Sorreze, 1 Mrt
Aytta is d. naam v. een oud Friesch gesl.
1766, on overl. to Parijs, 23 Jan. 1845, heeft
waarvan Viglius (Wigle) v. Zwichem v. Aytta
zich grooten room verworven door zijn wijsals staatsdienaar v. Flips II en medestander
geerig geschrift „Des compensations dans les
v. Granvella d. meesten naam heeft verworven
destinOes humaines" (1809).
(zie Viglius). Ook zijn oom en leermeester
Azalea hest een plantengesl., dat tot d.
BERNARDUS BUCHO V. A., die raadsheer in
't Hof te 's Hage werd, en zijn broeder GERnat. fam. der Ericaceen, of Heideplanten en d.
Pentandria Monogynia behoort, en zeer na a.
BRAND V. A., grietman v. Wymbritseradeel,
verdienen vermelding. — BUCHO V. A. was
d. Alpenrozen (Rhododendron) grenst, doch
hoogl. in d. godgel. te Yperen, medeonderteedaarvan door d. slechts vijf meeldraden omkenaar v. d. Unie v. Brussel, en in 1579 gevolsluitende bloemkronen en d. afvallende bladeren onderscheiden is. Eenige soorten daarvan
machtigde bij d. vruchtelooze vredesonderhandelingen te Keulen; t 1592.
worden om d. schoone bloemen als sierheesAytoun (WILLIAM EDM.), een Eng. dichter,
ters algemeen geschat. Hiertoe behoort Azalea
word in 1813 te Edinburg geb. Hij werd advopontica L., die in d. kustlanden v. d. Zwarte
caat in zijn vaderstad, maar wijdde zich hoofdzee inheemsch is, ruim een Meter hoog wordt,
zakelijk a. d. letteren. Hij ging daarna tot d.
met kort gesteelde, omgekeerd eironde of
langwerpige, lancetvormige, gewimperde, hier
conservatieve richting over en schreef scherpe
en daar behaarde, glinsterende bladeren, on
satiren tegen 't materialisme en d. maatschaptot op schermen gelijkende trossen vereenigde,
peltjke verkeerdheden, in „Blackwood Magav. buiten klierachtig behaarde, gels (in gezine". Een geschiedk. werk over Richard, kon.
kweekten toestand ook wel oranje- of bleekv. Engeland, in 1840 uitgeg., vond niet veel
gele, witte of koperroode), trechtervormige
bijval; maar zijn „Lays of the scottish Cavabloemen. Doze soort verspreidt een doordrinliers", in 1848 verschenen, moesten in korten
genden balsemachtigen geur, en behoort tot
tijd zeventienmaal herdrukt worden, en ook
d. scherp-narcotische gifplanten, wier bladezijn balladen, zijn episch gedicht ,Bothwell"
ren doodelijk zijn voor 't vee. Ook d. door d.
en zijn verhaal „Norman Sinclair" (1861) werden
bijen uit d. bloemen gezam.elde honig is gifmet bijval ontvangen. In 1845 werd AYTOUN
tig, en bezit dronkenmakende eigenschappen,
a. d. hoogesch. te Edinburg tot hoogl. beroepen,
'tgeen, naar 't verhaal, reeds d. onder Xenoen onder 't ministerie Derby, dat hij ijverig
phon strijdende krijgers, op hun terugtocht uit
steunde, tot hooge waardigheden verheven.
Azi8, ondervonden. Een tweeds prachtheester
Hij overl. 4 Aug. 1866.
Ayuntamiento is in d. steden v. Spanje,
is Azalea Indica L. uit Oost-Indi8 en Japan
afkomstig; ook A. viscosa L., on A. nudiflora
wat wij ten onzent 't gemeentebestuur noemen.
v. Virginio ingevoerd, zijn schoon. Van d. geTe midden v. d. Moorsche overheersching en
noemde soorten heeft d. kunst een groot aan't latere despotisme hebben d. Spaansche stetal verscheidenheden weten voort to brengen,
den 't recht weten te handhaven, om haar
die met elkander in pracht v. bloemen wedeigen bestuur to kiezen, en daaraan d. bescherijveren, waarvan d. bloem-tentoonstellingen
ming hunner veiligheid op to dragon.
getuigen. Meest alle bloeien in Mei en Juni
Ayur- Veda, leerboek der geneeskunde,
is d. tiol v. een uitgebreid work, in 't Sans- ' en verlangen een met turfmolm en bladaarde
vermengden heigrond. Men vermenigvuldigt
kriet door Susrutas geschreven. d. Tijd, wanze door wortelspruiten, door afleggers of door
neer dit werk samengesteld is, kan niet wel
worden bepaald. 't Wordt echter al meer en
't zaad. In d. Prodromus Florae Germaniae v.
Koch vindt men slechts Azalea procurnbens
moor waarschijnlijk, dat d. geneesk. werken,
L., als een op d. Alpen en Voor-Alpen v.
die in 't Sanskriet geschreven zijn, niet verZ.-Duitschland groeiend heestertje opgegeven.
der dan tot kort vOOr d. Christelijke jaartelling
opklimmen. Een Lat. overzetting v. dit boek
Azanza (MIG. JOS. DE), hertog v. Santa Fe,
geb. in 1747 to Aviz in Navarre, bekleedde
heeft Hessler gegeven onder d. titel v. „Susruaanzienlijke staatsbetrekkingen in Spanje getas, Ayur-vedas. Id est medicinae systema a
durende 't moeilijk tijdsgewricht v. d. Napovenerabili D'hanvantare demonstratum, a Susleontische overheersching. Hij was eerst als
ruta discipulo compositum" (Erlangen, 1844, e.
gezant to s. Petersburg en Berlijn werkzaam;
v. v.). 't Oorspronkelijke werk is in 2 dln to
Calcutta in 1835 en 1836 uitgeg. Een schets v.
v. 1793 t. 1796 minister v. oorlog, en daarna
d. inhoud vindt men in Haeser „Lehrb. der
onderkoning v. Spaansch Amerika geweest,
Gesch. der Medicin u. der epid. Krankheiten"
toen Ferdinand VII hem onmiddellijk na zijn
(2te Aufi., Jena, 1852).
troonsbeklimming tot minister v. financi8n beAyuso (FRANCISCO GARCIA), geb. in 1835 to
noemde. Hij stond d. Koning bij in d. onderMadrid, studeerde a. Duitsche hoogescholen
handelingen to Bayonne, verzette zich lang
in vergelijkende taalstudie, en schreef, in zijn
tegen 't Fransche overwicht, vroeg zijn ontvaderland teruggekeerd, twee belangrijke werslag, maar eindigde met toe to geven on miken : „El estudio de la filologia on su la relacion
nister v. justitie to worden onder koning Jozef,
con el Sanskrit" (1871) on „Gramatica compadie hem tot hertog v. Santa-Fe verhief. Zijn
rada de los idiomas indo-europeos" (1879). Belandgenooten beschouwden hem sedert als een
halve vertalingen v. d. merkwaardigste Sanslandverrader. Bij d. val v. koning Jozef week
kritische dichtwerken, gaf hij ook berichten
hij naar Frankrijk uit, en hij overl. to Bordeaux
over d. nieuwe ontdekkingsreizen in Afrika
in 1826. In zijn verdedigingsschrift komen veel
on over Indio, en later een Fransche (1878),
officieele stukken voor, die voor d. gosch. v.
eon Duitsche (1882) en een Engelsche spraakSpanje zeer belangrijk zijn.
kunst (1882).
Azara (FELIX D') was een der onderzoeAyzac (FELICE M. E. D'), geb. to Parijs in
kers a. wien wij d. kennis, die wij v. Z.-Amerika
1801, gedurende 35 jaar leerares a. 't „Matson
bezitten, to danken hebben. Hij was 18 Mei
impOriale de s. Denis, werd, tweemaal door d.
1746 to Barbunales in Arragon geb., trad in
Fr. academie bekroond: voor haar dichtbundel
1764 als kadet in dienst, on was in 1775 luitenant
'
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der genie bij d. aanval op Algiers, waar hij
door een koperen kogel getroffen werd. Zeer
langzaam herstelde hij v. daze wond, werd in
1776 kapitein en in 1781 lid der commissie, die
d. grenzen tuss. d. Spaansche en Portugeesche
bezittingen in Z.-Amerika moest vaststellen.
Wij1 hij in die betrekking door tegenwerking
opgehouden werd, vatte hij 't plan op, een
nauwkeurige kaart en juiste beschrtving v.
Z.-Amerika to ontwerpen. nam alle kosten en gevaren dier onderneming op zich. Na
dertien jaar was hij door aanhoudende onderzoekingen en reizen in staat drie werken
uit te geven : d. eerste twee in 't Spaansch,
over d. nat. geschiedenis der Spaansche bezittingen, waarvan 't eene, in twee dln, over
d. zoogdieren, 't andere, in drie dln, over d.
vogelen handelt, onder 41. titel „Apuntamientos
para la Historia natural de los Pajaros del Paraguay y Rio de la Plata." 't Derde work was
in 't Fransch geschreven, en werd onder d.
titel „Voyages dans l'Am45rique Meridionale,
depuis 1781 jusqu'en 1801" in 1809 in 4 din te
Parijs door Walckenaar uitgeg. Bij dit werk
behoort een belangrijke Atlas v. 25 kaarten,
platte gronden en platen. Op zijn verzoek kreeg
Azara zijn ontslag, hij keerde in 1801 naar
Europa terug, waar hij zijn ouderen broeder
JOSE NICOLO A., bezocht, die Spaansch gezant to Parijs was, werd in 1802 brigadier-generaal en in 1803 lid der Junta de fortificationes y defensa de ambos Indies, on vestigde
zich in Arragon, waar hij in 1811 overleed.
Azeglio (MASSINIO TAPARELLI
een beroemd Ital. staatsman, werd gob. to Turin in
1801. Zijn vader bekleedde een hoogen rang
in 't leger, on ook hij was voor d. militairen
dienst bestemd, maar d. liefde tot d. studio
en d. kunst dreef hem naar Rome, waar hij
vooral d. schilderkunst beoefende, on zeer
geroemde landschappen op 't doek bracht.
Door zijn huwelijk met een dochter v. MANZONI
kwam hij er toe, zich meer a. d. letterkunde
en d. staatkundigen toestand v. Italia to wij-.
den, en nu schreef hjj „Ettora FiOramosco" en
„Nicolo di Lapi", welke groote letterkundige
waarde hadden, en 's yolks geestdrift opwekten
voor d. eenheid, bevrijding en hervorming v.
Italie, waarvan hij van nu aan zijn krachten
besteedde. Door brochures en reizen en onderhandelen trachtte hij zijn doel to naderen, en
Coen het tot d. strijd tegen Oostenrijk kwam,
word hij a. 't hoofd v. een regiment in d. slag
bij Vicenza zwaar gewond. Na d. ongelukkigen slag bij Novara on d. abdicatie v. kon.
Karel Albert benoemde Victor Emanuel hem
tot minister-president. Hij bleef dit tot 1862,
handhaafde d. vrtzinnlge beginselen, maar
beteugelde d. uitspattingen, hield d. geestdrift
wakker en was d. wegbereider v. CAVOUB, die
verklaarde in d'Azeglio's stappen to treden,
on hem beschouwde als d. grondlegger v.
't nieuwe Italig. Some in staatk. betrekking,
dan weder in 't ambteloos leVen, gond hij d.
Boning steeds met read ter zijde, en west hij
door zijn invloed tweedracht en radicale woelingen to beteugelen. Hij overl. 15 Jan. 1866.
Azevedo (IGNAT. D.), een Jezuiet, in 1527
to Porto geb., word in 1570 door 't scheepsyolk vermoord op reis v. Lissabon near Brawaar hij tot procurator zijner orde benoemd was. HA word door een bui v. Pius V,
die in 1743 bevestigd word door een decreet
v. Benedictus XIV, gecanoniseerd. d. Jezuiet
F. d. Beauvais heeft uitgegeven La vie du
venerable pOre Ignace Azevedo" (Parts, 1745).
Ook d. Jezuiet Cordaro, beschreef zijn leven
(Venetic, 1745).

Azevedo

D'), dominicaan, Portugeesch missionaris, predikte 't Evangelic in
Achter-Indic, in 't rijk Cambaye. Er wordt
verhaaid, dat d. koning v. dit land hem verzocht een geschrift over d. Christelijkon godsdiens; in d. taai v. 't land, samen to stollen,
dat hij vervaardigde, doch in Europa onbekend is gebleven. Hij stierf in 1589.
missionaris, in 1573 gob.
Azevedo (Lois
to Chaves in Portugal, word in 1589 in d.
orde der Jezuieten opgenomen, en in 1604 naar
Ethiopig gezonden, waar hij in 1634 stied. Hij
heeft 't N. Test. on een catechismus in 't Ethiopisch vertaald on een Ethiopische grammatica
geschreven.
Azle is 't grootste, 't oudst bekende werelddeel. Niet alleen d, bevolking, maar ook d.
meest nuttige dieren, vruchten en groenten
v. Europa zijn vandaar afkomstig. d. Godsdienst, d. wetenschap, d. taal ontving Europa
uit Azig. 't Strekt zich v. 't Z.-W. (Perim in
str. Bab-el-Mandeb) 12', 2 . N.B. on 61° 0. L. v.
Ferro, tot 't N. O. (kaap Tsjoekotsk) 70° N. B.
en 207V 0. L. v. Ferro, over een lengte v.
1500 geogr. mijl uit, heeft een oppervlakte v.
815 000 vk. geogr. miji (waarvan 50 000 op d. oil.
en 155 000 op d. schiereii. komen) en een bevolking v. 835 millioen menschen. Om v. dit uitgestrekte werelddeel een overzicht to verkrijgen, verdeelt men het in N.-Azie of SiberiC,
0.-AziC of MongoliO, Z.-Azi6 of Indict en Voorliggend of Z.-W.-Azi6. d. Beloer-tagh,.een meridiaan-gebergte, benoorden d. Indischen Kaukasus (Hindoe-Koh) vormt dan d. grens, 't uitgangspunt elezer deelen. Vanhier richt zich d.
Altaiketen naar 't N.-0. on d. Himelaya naar
't Z.-O. Doze Beloer-tagh heeft a. d. Westzijde
steile onbeklimbare warden en slechts enge
bergpassen, en is daardoor d. natuurlijke scheiding tuss. 't Weston en Oosten. Natuurkundig
behoort Arabig bij Afrika, als een vervolg v.
d. Sahara, en d. Kaukasisciie landen bt Europa.
Eerst als men d. passen v. d. Beloer-tagh
doorgetrokken is, ontmoet men een ander
menschenras, met gansch andere talon en
zeden, een andere dieren- en plantenwereld.
N.-0.-waarts verheft zich d. Muz-tagh, d. Groote
en Kleine Altai tot gemiddeld 5000 M. boven
d. zeespiegel, om in 't Sajanisch on Daoerisch
geb. langzaam of to dalen. Z.-0.-waarts stijgt
d. Himelaya en 't Thibetaansch gebergte tot
d. hoogste toppen der wereld, meermalen d.
10 000 M. nabij. Van d. Hindoe-Koh strekt zich
't Taurische geb. door Perzi5 en Syrig tot
't Westelijkste deel v. Klein-Azig uit, on d.
Ararat en d. Kaukasus zijn als takken daarvan
to beschouwen. Benoorden d. Altai is d. onmetelijke Siberische vlakte, open voor d.
Poolwind, afgesloten v. d. uit 't Z. komende
luchtstroomen, is dit naar evenredigheid 't
koudste deel der aarde. Groote rivieren, als
d. Ob of Obi met d. Irtisch, d. Jenisei met d.
drie Toengoeska's, d. Lena en d. Indigirkastroomen naar d. IJszee, in hun bovenloop
door uitgestrekte dennewonden, maar wijl in
't voorjaar 't smeltende ijs reeds afkomt als
d. riviermonden nog bevroren zijn, ontstaan
er periodieke overstroomingen, die vele boomen ontwortelen on als drijfhout in d. Poolzee
voeren. Tusschen d. Altai on d. Himelaya
verheft zich midden-Aziatische hoogland
met d. steenwoestijn Gobi 'en d. door Mongoolsche nomaden bezochte weiden, waar 't
's zomers zeer heat en 's winters zeer koud is
en veelal gebrek a. water heerscht. Van hier
daalt d. bodem terrasgewtze naar d. Stillen
oceaan en vloeien d. groote Oosteltke rivieren Yantse-Kiang of Blauwe riv., Hoang-ho
(SYLVESTER)
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of Gele riv. en d. Amoer of riv. v. Mandsjoeri.
Zuidwaarts v. d. Himelaya en Thibet is 't rijke
IndiC, mild besproeid door d. Indus met zijn
vijf nevenrivieren, d. Ganges, d. Brahmapoetra, d. Irawaddy. d. Menam en andere groote
riv. v. Achter-Indie. Voorliggend-Azie heeft
een heerlijk klimaat: door d. Zuidelijke ligging
niet te koud, door d. verheffing v. d. bodem
niet te heet, maar voor een deel door gebrek
a. rivieren onvruchtbaar; Zuidwaarts stroomt
d. Euphraat en d. Tigris, en Westwaarts, naar
d. Kaspische zee, d. Amoe-darja (d. Oxus) en
d. Sir-darja (Jaxartes). Groote meren zijn alleen
in Noord-Azie, 't Baikal- en 't Balkasj-meer,
en in West-Azie d. Kaspische zee, 't racer
Aral, Oermiah en d. Doode zee.
Beschouwt men d. kusten v. Azio, dan
vindt men die a. d. Zuid- en Oostzijde veel
malen en diep ingesneden, d. binnenzeeen of
boezems a. d. Stillen oceaan als met franje
door eiland- en schiereiland-bogen omgeven,
in d. Indischen oceaan een eilanden-zee : d.
Indische Archipel, Nederl. Oost-Indie. Uit d.
IJszee komt men door d. Behringstraat in d.
Behringzee, omsloten door d. Aleoeten of
Vossen-eil., dan volgt d. Okhotskische zee,
omsloten door 't schiereil. Kamsjatka en d.
Koerilen, d. Japansche zee, begrensd door 't
eil. SachaliCn en d. Japansche eil., d. Gele
zee, begrensd door 't schiereil. Korea en d.
Lioe-Kioe-eilanden, en eindelijk d. Chineesche
zee, die door Formosa en d. Philippijnen is
gedekt. Behalve d. Molukken en d. Soendaeilanden bespoelt d. Indische oceaan 't schiereiland Malakka, d. Nicobaren en Andamanen,
Ceylon, d. Malediven en d. Lakediven, en zijn
d. golf v. Bengalen, d. Arabische zee, d. Perzische golf of Groene zee en d. Roode zee, d.
groote msnijdingen v. deze wereldzee. Arabia
en Klein-Azig zijn d. Westelijke schiereilanden.
d. Bewoners v. Azie behooren tot zeer verschillende rassen. Voorliggend Azie en een
groot deel v. SiberiC en Voor-IndiC wordt bewoond door Kaukasigrs v. ver uiteenloopende
stammen ; 't Chineesche rijk met d. daarvan
afhankelijke gebieden en een groot deel v.
Japan door Mongolen ; een ander deel v. Japan,
d. geheele Indische Archipel, Achter-IndiC en
een deel v. Voor-Indig door Maleiers. Even
wijd uiteenloopend zijn d. talen, die bij d.
KaukasiCrs d. vormen en wetten v. 't Sanskriet hebben, terwijl d. Mongolen zoogen.
Oenlettergrepige talen spreken, die door gansch
andere regelen worden beheerscht. Van d.
Aziatische godsdiensten heerscht die v. zonoASTER nog in een deel v. Perzi6 en NoordIndiC, die v. BRAHMA in Hindoestan, die v.
BOEDDHA in 't overige IndiC, Japan en China,
't Lamaisme in Thibet, en d. Islam in Arabic,
Perzi8 en Tartarije met een sterke uitbreiding
door gansch India. 't Volkerenverkeer in Midden-Azi6 geschiedt nog veel met karavanen,
waarbij d. Bactrische kameel en d. ezel grooten
dienst bewijzen. d. Regeerwijze is in d. onafhankelijke landen patriarchaal, waar d. bevolking nomadisch leeft, of despotisch, waar
een geordende staat is gevormd. Van d. onafhankelijke rijken heeft China op ruim 200 000
vk. geogr. mijl ruim 400 millioen bew., Japan
op 7000 vk. geogr. mijl bijna 37 millioen bew.;
Korea op 4000 vk. geogr. mijl 10 a 11 millioen
bew.; Siam op ruim 13 000 vk. geogr. mijl
bijna 6 millioen bew.; Perzi6 op 30 000 vk.
geogr. mijl millioen bew. en Aziatisch Turkije op 34 000 vk. geogr. mijl 16 millioen bew.
't Russische rijk regeert in Azle over 16 1/2
millioen menschen, nl. in SiberiC op 226 000
vk. geogr. mijl 4 mill. bew.; in Centraal-Azi6
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op 55 000 vk. geogr. mijl 5 mill. bew.; in 't
Trans-Kaspische gebied op ruim 13 000 vk.
geogr. mijl 700 000 bew. en in KaukasiC op
8500 vk. geogr. mijl 6 1/2 mill. bew. 't Britsche
rijk regeert in Voor-Indie, Birma en Malakka
op bijna 80 000 vk. geogr. mijl over 232 mill.
hew.; Nederland in d. 0.-Indischen archipel
op 34 000 vk. geogr. mijl over 29V2 mill. bow.,
Frankrijk in Cochin-China, Tonking, Pondichery en Mahe op 34 000 vk. geogr. mijl over
18./ 9 mill. bew., terwijl in d. v. Frankrijk af hankelijke rijken Kambodsja en Anam op 7000
vk. geogr. mijl nog 7'/2 mill. menschen wonen ;
Spanje regeert op d. Philippijnen en d. Soeloeeil. op 5500 vk. geogr. mijl over 5.12 mill. bew.
en Portugal op Timor, te Macao, Goa en Diu
op 350 vk. geogr. mijl over 850 000 bew. 't
Spoorwegnet v. geheel AziC is nauwelijks
24 000 KM. lang, waarvan alleen 20 000 in
Britsch-Indig zijn.
Azijn (Fr. vinaigre, Hd. Essig) heet een,
reeds in d. oudheid bekende, kunstmatig verkregen zure vloeistof, hoofdzakelijk bestaande
uit een zeer verdunde, waterige oplossing v.
azijnzuur. Men onderscheidt, naar d. grondstof, die gebezigd wordt, twee bereidingswijzen
voor d. azijn, eene waarbij deze door d. alkohol v. gegiste vloeistoffen ontstaat, en eene,
waarbij azijn door droge overhaling v. hout
wordt verkregen. d. Vorming v. azijnzuur in
geestrijke vloeistoffen berust op d. verbinding
v. zuurstof met d. aanwezigen alkohol. Ofschoon d. alkohol op zichzelt; onder gewone
omstandigheden, nimmer zuurstof uit d. dampkring aantrekt om er zich mede te vereenigen,
geschiedt dit gemakkelijk, als hij met veel
water verdund, over een groote oppervlakte
met d. dampkringslucht in aanraking komt,
zoodat men deze wijze v. azijnvorming een
oxydatie kan noemen v. een verdund alkohol
bevattend vocht. Daarbij gebeurt 't volgende:
1 aequivalent alkohol vereenigt zich met 2
aeq. zuurstof; daarmede vormende 2 aeq. water en 1 aeq. aldehyd (zie dat art.); dit laatste
echter verbindt zich terstond met nog 2 aeq.
zuurstof en vormt alzoo 1 aeq. azijnzuurhydraat. Derhalve heeft d. azijnvorming uit
alkohol in twee tijdperken plaats : 't °erste
dat v. d. aldehyd-, 't tweede dat v. d. azijnzuur-worming. Tot een geregeld beloop v. dit
proces zijn noodig : een voldoende verdunning
v. d. alkohol, een warmte tuss. 12° en 38° C.
en een genoegzame toestrooming v. dampkringslucht. Tot opwekken of bespoedigen
v. d. azijnvorming bestaan middelen, voor d.
practtjk v. waarde, zonder echter behoefte te
wezen; hiertoe behooren azijnmoer, met azijn
doortrokken houtspanen, zuur roggebrood of
zuurdeeg, terwijl 't beste middel, om 't proces
te doen beginnen, zuivere azijn is. Als grondstoffen voor d. azijnmakerij bezigt men liefst
natuurlijke of kunstmatige, suiker bevattende
vloeistoffen, welke door gisting tot geestrijke
vochten overgaan, zooals wijn voor wijnazijn,
een aftreksel v. rortjnen voor rozijnazijn, ciderof vruchtwUn voor vruchtenazijn, bier of een
niet gehopt mout-aftreksel (wort) voor bierazijn en wijngeest uit granen (moutwijn) of
uit aardappelen voor d. gewoonlijk onder d.
benaming v. snelazijn bekende azijnsoort; d.
oorspronkelijke grondstoffen voor d. azijn zijn
dus 't zetmeel (bij bier en wijngeest) en d.
suiker (bij druiven, rozijnen en andere vruchten). 't Is duidelijk, dat 't verschil der gebezigde vloeistoffen v. grooten invloed is op d.
kleur, d. smaak en d. sterkte v. d. azijn. d.
Fabriekmatige bereiding v. azijn uit alkoholische vloeistoffen geschiedt op tweeerlei wtjs:
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d. eerste is d. oude methode, d. tweede d.
snelazijnmakerij. Volgens d. oude methode
stelde men slechte wijnsoorten, mout-aftreksel
of bier in groote vaten of kuipen gedurende
een geruimen tijd a. d. werking v. d. dampkrmg bloot, zoodat soms eerst na verloop v.
maanden d. azijn gereed was, aangezien daarbij
d. azijnvorming alleen a. d. oppervlakte der
vloeistof plaats had, en die oppervlakte in
verhouding tot d. hoeveelheid vloeistof klein
was; op deze wijs worden nog d. echte wijn- en
bierazijn bereid. d. Tweede methode, welke berust op d. uit waarnemingen afgeleide stelling,
dat ieder alkohol-atoom met zuurstof in aanraking most komen om azijnzuur te vormen,
bestaat daarin, dat men d. alkohol bevattende
vloeistof, over een groote oppervlakte, a. d.
werking v. d. dampkring blootstelt. Deze vergrooting der oppervlakte geschiedt door 't
vocht druppelswijze, als een regen, op een
ophooping v. houtspanen of krullen te laten
vallen, en in d. kuipen, waarin deze geplaatst
zijn, een luchtstroom te doen ontstaan, die
zich gewoonlijk v. onder naar boven beweegt,
zoodat d. druppels onophoudelijk met versche
dampkringslucht in aanraking komen. Zulke
vaten heeten gradeerkuipen. Ook door droge
overhaling v. hout wordt azijn bereid, welke
bereidingswijze eerst sedert 't begin dezer
eeuw bekend geworden en in zwang gekomen
is. Deze azijn, naar zijn oorsprong houtazijn
genoemd, wordt als hoofdproduct verkregen
door verhitting v. hout in ovens of ijzeren
cylinders, met gedeeltelijke of geheele afsluiting der dampkringslucht, waardoor als bijproduct een slechte houtskoolsoort overblijft,
en omgekeerd wordt bij d. gewone houtskoolb ereiding soms d. houtazijn als bijproduct
verzameld. In ieder geval bereidt men dezen,
op een omslachtige wijze, uit d. overhalingsproducten, die hoofdzakelijk bestaan uit een waterige oplossing v. azijn, creosoot, aceton en
andere stoffen, en een donkerbruine, soortelijk
z waardere, taaiere vloeistof, in 't dagelijksche
leven als teer bekend. d. Houtazijn wordt
meestal in katoendrukkerijen, loodwitfabrieken e. d. g. maar niet tot d. toebereiding v.
spijzen gebruikt, omdat deze, hoe goed ook
bereid, gewoonlijk een braudige geur en smaak
heeft, en zelfs na d. behandeling met dierlijke
kool, een eigenaardige scherpte behoudt. Daarentegen heeft d. gewone azijn een frisch en
aangenaam zuren geur en een zachten, min
of meer prikkelend zuren smaak, welke eigenschappen, evenals zijn kleur, gewijzigd worden door zijn oorsprong. Azijn bevat dikwijls,
behalve d. zoogen. extractief-stoffen, aldehyd
en nog onveranderde alkohol, soms ook azijnaether, maar als hoofdbestanddeel azijnzuur,
waarvan in d. minste soorten slechts 1 a 2
pct.. in d. bierazijn 3 a 5 pct., in d. moutwijnazijn 3 a 6 pct., in zuiveren wijnazijn 6 it 10
pct., en in hout-azijn 35 a 50 pct. wordt gevonden. Dit zuur (C211402) is wel als hydraat,
maar nog niet op zichzelf of buiten zijn verbindingen bekend, terwUl men als radicaal
heeft aangenomen 't acetyl, zoodat 't daarom
ook acetylzuur genoemd wordt. Men bereidt
't in groote hoeveelheid uit zeewier, dat met
water en een weinig kalk door warmte gaat
gisten; 't komt in d. natuur gevormd voor,
hetzij als azijnzuur-hydraat, hetzij a. bases
gebonden, in vele plantensappen, doch ontstaat voornamelijk door d. working der zuurstof, of onder andere oxdyeerende invloeden,
uit bewerktuigde stoffen. 't Azijnzuur-hydraat
kan op versch. wijzen uit azijnzure zouten
zuiver worden afgescheiden, en heeft dan
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een doordringenden, aangenaam zuren prikkelenden geur en een zeer scherp zuren smaak ;
't kristalhseert bij 13. C. tot kleurlooze naalden en blaadjes, die bij 16C C. smelten; 't
draagt in dien toestand ook d. naam v. ijsazijn (acetum glaciale) of radicaal-azijn (aceturn radicale). Als men 't azijnzuur-hydraat,
in een open schaal, tot kokens toe verhit en
met een vlammend lichaam nadert, ontvlamt
en verbrandt 't even als wijngeest, en als d.
dampen door een flauw gloeiende buis worden geleid, gaat 't over tot aceton (azijngeest)
en koolzuur; 't heeft een sterke verwantschap
tot water, trekt dit uit d. dampkring aan en
kan er in alle verhoudingen mede worden
vermengd.
d. Waarde v. d. azijn is v. twee eigenschappen afhankelijk; v. d. smaak en v. 't azijnzuurgehalte of d. sterkte. Aangezien nu meestal
d, sterkte in aanmerking komt, heeft men
versch. wijzen v. onderzoek daartoe uitgedacht, waarvan echter geene zoo onzeker is
als 't gebruik v. d. zoogen. azijnweger, een
soort v. . areometer (zie dat art.), will immers
bij d. vermenging v. 't zuivere azijnzuurhydraat, een s. gew. v. 1,063 hebbende, met water in d. beginne een vermindering v. volumen, een inkrimping, alzoo een vermeerdering
v. 't s. gew. plaats heeft; op zeker punt v.
verdunning houdt dit verschijnsel op, zoodat
dan 't s. gew., in verhouding tot d. verdunning, vermindert; hierbij komt ook nog d.
invloed v. somtijds in d. azijn aanwezige alkohol, aldehyd of andere stoffen. Betere onderzoekingswijzen zijn die, door verzadiging
v. 't zuur met een alkali of andere basis,
waartoe men gewoonlijk koolzure kali, koolzure natron, koolzure kalk of vloeibare ammoniak bezigt, waarvan d. laatste door OTTO
werd aangegeven en voor fabrikanten d.
kan als een omgekeerde
verkieslijkste is ;
alkalimetrie (zie dat art.) worden beschouwd.
Om d. sterkte te vermeerderen is 't niet zeldzaam, dat men in d. handel misbruik maakt
v. d. toevoeging v. minerale en bewerktuigde
zuren, welk bedrog door een eenvoudig scheikundig onderzoek gemakkelijk kan worden
aangetoond, 'tgeen echter niet in die mate 't
geval is voor stoffen, welke men tot verbetering v. d. smaak daarbij voegde. Vergl. A. v.
d. Toorn: „Handleiding tot 't vinden v. d.
sterkte v. 't Acidum aceticum" (1824) en F. J.
Otto „Lehrb. d. Essigfabrikation".
Azijn .aether of azijnzuur aethyl-oxyde
AH30202E10 is een vluchtige vloeistof, die
aethyl en acetyl bevat en een eigenaardigen
appel-geur heeft. In goed gesloten flesschen
behoudt deze aether haar kracht, maar a. d.
lucht blootgesteld, wordt zij zuur. Zij wordt
gebruikt in d. apotheek, door d. banketbakkers en bij d. bereiding v. parfumerien.
Azijngisting, Zie Gisting.
Azijnn2oer. In d. azijn, vooral in dien,
waarin bewerktuigde stoffen voorkomen, ontstaat dikwijls een schimmelplant, die tot 't
geslacht Mycoderma, Pers. of Hygrocrotis, Agard.
behoort en gewoonlijk azijnmoer, Mycoderma
Aceti genoemd wordt. 't Ontstaan v. deze
schimmelplant is een belangrijk verschijnsel,
waarbij een overblijfsel, d. azijn, v. bewerktuigde plantendeelen, zetmeel en sulker, weder tot een bewetktuigd lichaam overgaat;
naarmate d. plant aangroeit, naar die mate
vermindert 't azijnzuur-gehalte, zoodat eindelijk alleen water en azijnmoer overblijven. d.
Azijn wordt altijd voor 't ontstaan v. d.
azijnmoer troebel, waarna er zich een witte
slijmerige stof afscheidt, die langzamerhand

AZIJ.
tot een geleiachtige, samenhangende, glibberige, tamelijk opgezwollen massa overgaat, en
soms vliezig, soms vaster v. weefsel en geelachtig is. d. Azijnmoer ontstaat zelden of
nooit in sterken, gemakkelijk in slappen azijn,
maar zeer spoedig in zulke, waarin stikstof
bevattende lichamen zijn, bijv. bij vruchten
in 't zuur.
Azijnzuur, Zie
Azimuth, afgeleid v. een Arab. woord,
dat streek en ligging beteekent, is d. hoek,
die 't loodrechte vlak, gaande door eenig
voorwerp of punt, met dat v. d. middag-cirkel
maakt. Men telt 't Azimuth v. 't Zuiden, door
't Westen, Noorden en Oosten, d. geheelen
horizon rond. Een punt a. d. hemel is volkomen bepaald, als d. hoogte en 't azimuth bekend is. d. Hoogte is 't aantal graden, die
een plaats zich boven d. horizon verheft,
afgelezen op d. cirkel, die door deze plaats
en loodrecht door d. horizon gaat. 't Magnetisch Azimuth v. eenig voorwerp of punt is
d. hoek, dien 't verticaal vlak v. dat punt
maakt met d. magneetnaald.
Azincourt is een dorp in 't Fr. dep. Pas
de-Calais, waar op 25 Oct. 1415 d. Engelsche
boogschutters d. Fransche ridderscharen totaal
versloegen. Volgens d. (evenwel weinig be
trouwbare) opgaven der kroniekschrijvers streden daar 14000 Engelschen tegen 50000 Franschen, en verloren d. eersten slechts 1600, d.
laatsten 20000 man.
Azo,,,een Ital. rechtsgeleerde, onderwees 't
recht te Bologna, zijn vaderstad. Verplicht
deze hoogeschool te verlaten, werd hij hoogl.
te Montpellier, waar hij in 1200 stierf. Zijn
glossen op d. „Digesta" en d. „Codex" zijn
onder d. titel v. „Summa Azonis" in 1482 to
Spiers gedrukt.
Azaisch bet. zonder spoor v. bewerktuigde wezens. Azois_:he grondlagen zijn zulke,
waarin geen fossielen voorkomen, zooals in
kristalachtige lei, of kiezellei en kalkgesteente.
Dat in deze lagen geen spoor v. dier of plant
voorkomt, is nog geen bewijs, dat bij hare
vorming geen dieren of planten op aarde
bestonden. Immers door d. vorming zelf kan
ieder spoor v. bewerktuiging zijn vernield,
of ook kan een deel der aardkorst geschikt
geweest zijn voor dierlijk en plantaardig leven,
terwijl een ander deel nog niet in dezen toestand was. Aileen is zeker, dat al naarmate
d, grondlagen ouder zijn d. sporen v. hooger
ontwikkelde organische wezens zeldzamer
worden, verdwijnen, alleen nog overblijfselen
v. eenvoudiger organismen voorkomen, in
steeds minder verscheidenheid, zoodat men
bij een azoische grondlaag mag besluiten tot
betrekkelijk hooge oudheid.
Azoren (d.) of Haviks• eilanden, door d.
Nederlanders Vlaamsche ail., door d. Engelschen Western Islands genoemd, zijn negen
eilanden in d. Atlantischen oceaan, t. N.-W.
v. Afrika tuss. 37° on 39° 44' N. B. en tuss.
7'/2 on 13 1/2 j W. L. v. Ferro. Zij behooren a.
Portugal, zijn 45 vk. geogr. mijl groot on bevatten bijna 270 000 bew. Doze eilanden zijn
to beschouwen als een voortzetting v. 't Atlasgeb., v. vulkanischen aard met verweerde
lava en warme bronnen. Daardoor is d. plantengroei er ongemeen welig; er groeien in
overvloed oranjos on druiven on ook bananen,
suikerriet on koffie. 't Klimaat is gezond, d.
temperatuur v. 10° tot 23° C. 't Grootste ail.
heat s. Miguel, dat op 14 vk. geogr. mijl ruim
100 000 bew. telt; d. hoofdstad Angra met
18 000 inw. ligt op 't ail. Terceira. d. Azoren
worden ontdekt door d. Portugees GONZALO
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in 1432, en hertogin Isa
bella v. Bourgondie zond er in 1466 een volkplanting v. Vlamingen, waarbij gedurende d.
geloofsvervolging onder Ferdinand v. Arragon
vele Mooren kwamen.
Azotum, Zie Stikstof.
Azteken waren d. bewoners v. Mexico,
toen d. Spanjaarden onder CORTEZ dat land
veroverden. Zij waren in d. 13e eeuw uit
't N. in dat land doorgedrongen, en waren er
tot een eigenaardige staatsontwikkeling en
beschaving gekomen. d. Koning werd door d.
vier naaste bloedverwanten v. d. overleden
Koning gekozen en heerschte onbeperkt. d.
Azteken hadden volkrijke steden, zeer goede
wegen en prachtige tempels gebouwd; maar
zij offerden menschen a. hunne goden on aten
d. geslachte krijgsgevangenen. Zij beoefenden
landbouw en nijverheid; 't ijzer was hun onbekend, maar uit goud smeedden zij kunstige
versierselen. Zij kenden versch. wetenschappen, inzonderheid d. sterrekunde, en hadden
een eigenaardig teekenschrift, waarvan in d.
bibliotheek to Dresden stukken zijn, op een
soort v. papier keurig bewerkt. Nog slechts
enkele afstammelingen v. chit merkwaardig
yolk leven verstrooid en ontaard in Mexico.
Azuay is d. Zuidelijkste prov. v. d. Z.-Amer.
republiek Ecuador, 532 vk. geogr. mijl groot;
met 180 000 bew., meest Indianan, die veeteelt
en landbouw drijven. Door d. hooge ligging
('t is een vervolg v. 't hoogland v. Quito) is
't klimaaat gematigd, d. gemiddelde temperatuur is 15° C. d. Hoofdstad beet Cuenca.
kwadraatvormige tegels v.
Azulejos
gebrand teem In versch. kleuren beschilderd
en met een tin-glazuur bedekt, die in d. Moorsche bouwkunst tot bekleeding v. wanden
en vloeren veelvuldig worden gebezigd, en in
smaakvolle symmetrische figuren worden aangebracht. In Voorliggend Azie* on in d. gedenkteekenen der Arabieren in Spanje . zijn
daarvan schoone voorbeelden.
Azuni (DOMINIC. ALBERT), een rechtsgeleerde, werd in 1760 to Sassari op Sardinia
gab. Zijn geschriften, die vooral 't handelsrecht betreffen, zijn zeer beroemd, o. a. zijn
„Dizionario universals raggionato della giurisprudenza mercantile" (2e dr. Livorno, 1822);
„Sistema universale dei principj del diritto
maritimo d'Europa" (Nice, 1795, 4 vol.), waarvan twee Fransche overzettingen zijn: „Droit
maritime de l'Europe" (Par. 1801-1804, 2 vol.)
on „Systeme universel des armements en
course et des corsaires en temps de guerre"
(Genes, 1817). AMIN' heeft met lof openbare
betrekkingen in • zijn vaderland bekleed, en
stierf in 1827 to Cagliari.
Azuur is d. hemelsblauwe kleur. 't Kobaltoxydule deelt a. glas bij 't smelten een schoone,
min of meer donkerblauwe kleur mede. Een
door kobalt-oxydule gekleurd, fijn gemalen
en geslibt glas komt onder d. naam v. smalt
in d. handel voor, en wordt gebruikt om papier of manufacturen zwak blauw to kleuren;
't gebruik v. smalt is . echter, sedert men 't
ultramarijn kunstmatig bereiden kan, zeer verminderd. Zie verder d. artt. Smalt en Verven.
—In'tblazoenis
azuur d. blauwe kleur in d.
wapenschilden v. ridders, heeren of baronnen.
In die v. souvereine vorsten wordt die kleur
Jupiter en in die v. d. overige edellieden saphier
genoemd. In 't graveeren wordt deze kleur,
die d. tweeds in rang is, uitgedrukt door horizontale strepen.
Azymieten was een spotnaam, dien d.
Grieksche a. d. Westersche Christenen, en ook
a. d. Armeni6rs on Maronieten gaven, wig zij
VELII0 DE CABRAL
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zich bij 't Avondmaal v. ongezuurd brood bedienden. d. Grieksche Christenen daarentegen
werden spotsgewijze fermentarii (v. fermentam = zuurdeeg) genoemd. Azymus bet. ongezuurd, ongeheveld. Azymes of Azuma heet 't
feest der ongehevelde brooden bij d. Joden.
Azzi (FRANC. MARIA), Italiaansch dichter,
geb. to Arezzo in 1655, overl. in 1707, was een
der stichters v. d. Arcadische academie in zijn
vaderland. Er bestaat v. hem „Genesi con alcuni

sonetti morali" (Florence, 1700), een kort begrip v. 't le boek v. Mozes in sonnetten. Zijn
zuster FAUSTINA DEGLI AZZI, ook lid der academie v. Arezzo, stierf in 1724, en heeft een
bundel gedichten („Serto Poetico", 1697) uitgegeven.
.4.zzo (powrius), een Italiaansch rechtsgeleerde, overl. to Bologna in 1230. Zijn „Institutiones"; „Summa" en „Quaestiones" zijn in
1482 to Spiers gedrukt.

13.
B is d. tweede letter v. 't alphabet, bij ons
en in d. meeste talon, en behoort tot d. zachtere lipletters. d. Hebreeuwsche naam Beth
bet. huis of tent en 't Hebr. letterteeken verbeeldt ook een huis. In d. muziek is b d.
grondtoon v. d. schaal b. cis dis, e, fis, gis, azs
en d. eerste toon v. d. schaal D mineur; onder
d. klanktrappen v. d. diatonisch-chromatische
gamma beteekent deze letter d. toon b, een
halven toon lager gespeeld, alzoo d. kleine
terts boven g, en d. reine quint boven es.
d. Ouden gebruikten in d. muziek d. b voor d.
tweeden trap v. hun toonstelsel, 'twelk met
a begon, en bij hen d. eenige trap was, die
verschillende snaren V. twee en een halven
toon had. d. Lagere toon werd door d. kleine
b, d. hoogere door een groote, vierhoekige B
aangeduid. B dur is die toon b der 24 toonsoorten, welke als grondtoon v. d. harden
toon wordt aangenomen. Zal echter deze
grondtoon d. reine quart behouden, dan moet
d. toon e een halven toon lager gespeeld en
in es veranderd worden. B mol is die soort
v. toon, waarbij d. toon b als grondtoon v.
d. zachten toon wordt aangenomen. Behalve
d. verlaging v. d. grondtoon, moeten nog d.
tonen e, a, d en g een haven toon lager worden genomen. Vele toonkunstenaars bedoelen
door d. uitdrukking B mot d. b-snaar. — In 't
muntwezen bet. B op Fransche muntspeci6n,
dat zij to Rouaan, BB, dat zij to Straatsburg,
en op Pruisische, dat zij te Breslau gemunt zijn.
In Lat. opschriften bed. B Baldus of Brutus, in
d. Chr. kerk beatus. Op recepten bet. b. m.: bane
misceatur = goad te mengen. In d. scheik. is B =
borium. Als Rom. getalmerk was B = 300.
23aade (xNuD), geb. to Skiold in Noorwegen, op 28 Mrt 1808, oefende zich eerst in
zijn vaderland in 't schilderen v. landschappen
en zeestukken, on reisde om zich verder to
bekwamen naar Duitschland, eerst bij zijn
landgenoot DAHL to Dresden, en in 1842 to
Mfinchen. Daar vervaardigde hij vele schoone
Noordsche trust-landschappen, liefst met maanlicht en ontstuimige zee. HU overl. 24 Nov. 1879.
Baader (FRANS xAvrER v.), een Duitsch
n Eerst
wijsgeer, werd in 1765 to Munche
to Ingolstad, daarna to Weenen oefende hij
zich in d. medische wetenschappen, hid legde
zich later bjj voorkeur, even als zijn jongere
broader, op d. wetenschappen toe, die tot d.
bergbouw betrekking hebben, waarin hem
Werner to Freiburg behulpzaam was, en waartoe hij ondersch. reizen deed. In 1798 werd hij
hoofddirecteur der bergwerken. Als lid v. d.
academie der wetenschappen, waartoe hij werd

aangenomen, wijdde hij zich a. d. beoefening
der wijsbegeerte, en deze verkreeg voor hem
zoo veel aantrekkelijkheid, dat hij a. d. universiteit to Munchen een aanstelling als professor in d. wijsbegeerte aanvaardde. d. Koning
v. Beieren had met d. stichting dozer universiteit 't doel d. denkbeelden der middeleeuwen
to doen herleven ; en hij had gehoopt, op
grond v. 'tgeen Baader geschreven had, dat
deze hem daarin behulpzaam zou zijn. Hij
heeft in 'tgeen hem als waarheid gold, aan
deze verwachting niet beantwoord. Niettemin
heeft hij tot a. zijn dood, 31 Mei 1841, zijn
plaats als hoogl. in d. speculatieve wijsbegeerte behouden. Talrijk, maar niet v. grooten
omvang, zijn d. schriften, waarin deze merkwaardige man zijn denkbeelden heeft voorgesteld. Hij heeft echter doze denkbeelden nooit
tot een samenhangend steLsel gebracht. 't
Eigenaardige daarvan is, dat zij een mystiek
godsdienstige richting hebben; dat daarin d.
natuur en d. theologio, bepaaldelijk die des
Christendoms, als wederkeerig afhankelijk v.
elkander worden beschouwd. Opmerkelijk en
v. d. gewone zeer afwijkend, zijn d. door hem
voorgedragen gevoelens omtrent d. zedelijke
vrijheid; omtrent d. geschiedenis der menschheid met opzicht tot d. zedelijke ontwikkeling;
omtrent hare betrekking tot God; omtrent d.
zondeval. Over doze en gelijksoortige onderwerpen heeft hij een menigte hoogst belangrijke denkbeelden geopperd, die in zijn schriften verspreid zijn, maar wegens 't duistere
v. zijn stij1 niet altijd gemakkelijk gevonden
worden. Baaders voornaamste kracht was gelegen in 't opsporen v. d. leemten der wijszooals die v. Kant,
geerige stelsels v. zit
Schelling en Hegel.
wilt, en op een schier
onwederlegbare wijze, t zwalke en gebrekkige
daarvan aan to toonen; hij deed dit dikwjjls
met 't beste gevolg. Schoon Roomsch-Katholiek, en niet ingenomen met 't Protestantisme,
was hij geen voorstander v. 't Pausdom. Hij
helde daarom zeer over tot d. Grieksche kerk.
Dit deed lit vooral uitkomen in zijn geschrift,
dat to Leipzig in 1841 is uitgekomen onder d.
titel v. „Der morgenlandische and der abendlandische Katholicismus". d. Verspreide denkbeelden v. BAADER heeft HOFFMAN gepoogd tot
een to brengen in een work, dat to Aschaffenburg in 1836 is uitgegeven, en tot titel heeft
„Vorhalle der speculativen Lehre Franz Baaders". Een oudere broader, CLEMENS ALOIS B.,
geb. 8 Apr. 1762 en gest. 23 Mrt 1838, was
d. schrtIver v. „Das gelehrte Baiern" Nog een
brooder, JOSEPH B., geb. to Miinchen in 1763,
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en daar gest. op 20 Nov. 1835, heeft zich als
werktuig- en bouwkundige beroemd gemaakt.
Doze heeft verdienstelijke schriften geleverd
over d. aanleg en exploitatie v. spoorwegen,
en over 't ontbreken v. goede waterwerktuigen bij d. bergbouw.
_Baal (Een) is een diep in 't land dringende
zeeboezem of arm v. d. zee (Eng. cove), die
aan 't eind een zak vormt. Zij is daarin v.
een bocht onderscheiden, dat haar ingang breeder; doch haar uiterste einde nauwer is.
Baai (Eng. baize) is een flanelachtig wollen
weefsel, dat in dichtheid 't laken nabij komt,
en verger d. handelsnaam v. een soort fijn
gekorven tabak.
13aaierd of chaos is d. ongevormde mengelklomp, waaruit naar Gen. I : 2 d. aarde geworden is. In 't Hebreeuwsch wordt dit uitgedrukt door d. woorden
.Baak (Een) of baken (Fr. fanal) is bij d.
zeevaart zeker teeken om d. zeelieden te onderrichten, waar zij kunnen inloopen of waar
zich klippen of gevaarlijke plaatsen bevinden.
Zulke teekens bestaan in hooge vuur-, wachten lichttorens, die op 't strand geplaatst, of
op zee in tonnen, die a. ketens vastgemaakt
zijn. Voor 't onderhoud der bakens betalen d.
schepen een bask- of tonnegeld. Ook noemt
men bank ieder opgericht teeken, waardoor
voorgenomen ontwerpen ter uitvoering op 't
terrein worden aangewezen.
Baal of Bel is een algemeene naam voor
d. godheid bij d. Phoenicigrs en Karthagers,
in 't bijzonder d. oppergod der Phoenicigrs en
Babylonigrs. Sommigen houden Badl voor d.
stichter v. Babylon. Herodotos noemt hem
41. zoon v. Alcaets, anderen zien er d. naam
in v. een Chaldeeuwschen reus. Volgens geschiedk. berichten was hij d. man, die 't Babylonische rijk stichtte en naderhand vergood
werd. Zijn zoon Ninus, d. veroveraar, deed
hem goddelijke eer bewijzen. Deze vereering
strekte zich ver in 't Oosten uit, of liever d.
naam Bel, eigenlijk heer beteekenend, werd
in ouden tijd a. vorsten gegeven, die zich tot
heerschers verhieven on zich door 't geven
v. wetter verdienstelijk maakten. Zoo vinden
wij een Baal bij d. Perzen on Tyriers. Naderhand zijn d. daden on d. eeredienst v. deze
_alien tot dien OOnen Babylonischen gebracht,
.gelijk dit bij d. Grieken met Herkules ge.schiedde. Over d. eeredienst, a. Baal bewezen,
zijn weinige on dan nog elkander tegensprekende berichten. Onder d. offers, die men hem
bracht, noemt d. Bijbel ook menschen-offers;
ltgeen echter mogelijk een figuurlijke uitdrukking is, om daardoor d. afval v. Jehovah to
kennen te geven. Anderen meenen, dat bij d.
Phenicigrs Baal d. zonnegod was, omdat Sanchoniaton leert, dat d. zon d. oppergod der
`Tyrigrs was, en omdat zij ook d. maan vereerden onder d. naam v. Astarte. In d. Bijbel
komt d. naam Baal dikwijls voor door een
achtervoegsel beperkt, bijv. Badl Zebub, d. i.
Vliegengod. Over Baal leze men : J. E. Elsner
„De ritu Baalem exorandi" (Linz, 1723); Creuzer
„Symbol." on Hitzig „Philist."
Baalbek, onder 't Rom. keizerrijk Heliopolis (zonnestad) geheeten, was een prachtige
stad in dat gedeelte v. Syrig, 'twelk tuss. d.
Libanon en Anti-Libanon gelegen, 't Holle
•Syrig (Coele Syrig) werd genoemd. Thans is
-daar, 1000 M. boven d. zeespiegel, een armoedig
vlek, door 800 Mohammedanen en 400 Christenen bewoond, en in d. nabijheid drie merkwaardige bouwvallen : een verwoeste groote
.zonnetempel, met door zuilenrijen gescheiden
pleinen, een kleinere zonnetempel, die minder
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heeft geIeden, en een koepelvormige tempel,
die door later° bijbouwingen in een Grieksche
kerk is veranderd. d. Reiziger staat verbaasd
over d. reusachtige steenklompen, (er zijn er
bij, die 25 kub. Meter inhoud hebben; drie
gehouwen steenen zijn samen 60 M. lang),
die ontwijfelbaar in hooge oudheid op elkander
gestapeld zijn, on over d. grootsche zuilen en
smaakvolle versieringen, die echter geheel of
gedeeltelijk v. Romeinschen on Saraceenschen
oorsprong zijn.
Baan bet. afgeperkte weg; in dezen zin
spreekt men v. lijnbaan. renbaan, maliebaan.
In d. sterrekunde verstaat men door baan d.
weg, dien een hemellichaam aflegt, bijv. d.
aardbaan, d. baan der kometen, on onderscheidt
dan d. schfjnbare baan, d. weg, dien wij een
hemellicht a. 't uitspansel zien beschrijven,
v. d. ware baan, die wij uit waarnemingen v.
d. schijnbare banen kunnen berekenen.
Baan (JAN DE), een uitstekende portretschilder, werd 20 Feb. 1633 to Haarlem geb.,
en ontving onderwijs in d. teeken- en schilderkunst v. J. Backer te Amsterdam. Zijn verdiensten werden spoodig bekend en gegerd;
hij werd door koning Karel II v. Engeland uitgenoodigd, om a. zijn hof to komen, waartoe
hij hem met een koninklijk jacht liet afhalen.
Daar schilderde hij d. portretten v. d. Koning,
d. Koningin en vele edellieden. Te 's Gravenhage vervaardigde hij 't portret v. d. hertog
v. Zell, die hem daarvoor 1000 dukaten, ongeveer f 6000, betaalde. Vervolgens schilderde
hij eenige stukken voor d. Hertog v. Toscane,
die hem vorstelijk beloonde. Toen Lodewijk XIV met zijn leger in Utrecht was, ontbood hij De Baan, die zich echter verontschuldigde ; toch raadpleegde deze hem naderhand
dikwijls en bewees hij hem groote achting.
d. Keurvorst v. Brandenburg benoemde hem
in 1676 tot zijn hofschilder en tot directeur
der academie. Al deze eer berokkende hem
veel benijders, zoo zelfs, dat een kunstenaar
uit Friesland een aanslag op zijn levee beraamde, die gelukkig verhinderd word. Hij
stierf to Amsterdam in 1702. Zijn portretten
zijn bevallig v. houding, levendig en helder
v. kleur. Zonder hem to volgen, stelde hij
zich Van Dijck ten voorbeeld. Onder zijn
beste werken rekent men 't portret v. C. De
Witt ten voete uit on levensgroot, met zinnebeelden en toespelingen betrekkelijk d. tocht
op d. Theems. Dit stuk werd na d. moord
der gebroeders De Witt, v. 't stadhuis to Dordrecht gehaald en in flarden gescheurd. Dat
v. graaf Maurits v. Nassau, gouverneur v.
Brazilie, on v. d. raadpensionaris De Witt
zijn in 't museum to 's Gravenhage. Op dat
to Amsterdam is een of beelding v. d. Raadpensionaris en v. diens broeder Cornelis De
Witt, benevens een schilderij, d. mishandelde
lijkeh dier broeders voorstellende. Zie ook
Appelman (Barend).
Baan (JACOBUS DE), zoon v. bovengen.,
werd in 1673 to 's Gravenhage geb., oefende
zich bij wader, en ging op zijn 20e jaar, in
't gevolg v. Willem III, naar London, waar
hij o. a. 't portret v. d. Hertog v. Colchester
schilderde. Op een reis naar Florence werd hij
door d. Groothertog met onderscheiding behandeld on verzocht, zich bepaald a. zijn hof
to willen verbinden, maar hij wenschte zich
naar Rome to begeven, waar hij evenals to
Florence grooten bijval verwierf. Hij liet daar,
behalve vele portretten, ook geschiedk. stukken in fresco achter. Hij overl. to Weenen,
slechts 27 jaar oud. Zijn work wordt niet
minder dan dat zijns vaders geroemd.
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.Baanderheer was in 't Duitsche rijk d.
titel v. iederen edelman, die 't recht had, om
onder een eigen barrier ten strtjde te trekken.
Dit recht kwam a. d. hoogen adel toe, maar
werd door d. Keizer ook verleend a. mindere
edelen ter belooning v. groote dapperheid en
trouw. Een baanderheer moest ridder zijn en
minstens door vier vasallen met hunne dienstmannen gevolgd worden.
.Baanst is d. naam v. een oud Vlaamsch
geslacht, dat reeds in d. 13e eeuw vermeld

wordt, en zijn bezittingen in 't land v. Kadzand had. Als stamvader wordt beschouwd
RITZERT V. BAANST.

te Souburg, gehuwd met

een jonkvrouw, die RENGERS heette.
Baar is d. vorm, waaronder een zestal in
oorsprong en beteekenis verschillende woorden thans voorkomt; immers baar bet. 10.

een draagwerktuig, ook berrie (Fr. brancard,
Eng. litter) geheeten, bijv. lijkbaar, 20. golf

(Fr. vague, Hd. Woge, Eng. wave), die door d.
eigenaardigen toestand v. d. kust of v. d. zeebodem met zekere regelmatigheid op 't strand
aanrolt; 30. staaf (Fr. lingot, Eng. ingot) in
goud- of zilverbaar en op 't wapenschild;
40. nieuweling. In 't Maleisch is orang-bahroe =
nieuw mensch, waarom d. oudgasten in Indig
d. nieuw-aangekomenen baren noemen; 5°.
bloot, bijv. d. bare zee, een betaling in baar geld
of ook in d. ouderen vorm bar, als barrevoets,
een barre rots; 6°. als achtervoegsel v. bijvoeg.
naamw. in voelbaar = 't geen gevoeld kan
worden, in vruchtbaar = 't geen vruchten
voortbrengt, en 70. d. wortel v. 't werkw.

baren.

Als eigennaam is Baar een voormalig landgraafschap, 12 vk. geogr. mijl groot, in
't Schwarzwald, bij Donau-eschingen, in 1803
bij Baden ingelijfd; en in ons land een baanderheerlijkheid in 't graafs. Zutfen, waar reeds
in 1220 een heer v. Baar genoemd wordt. In
d. strijd tuss. d. Heeckerens en Bronkhorsten
namen meerdere heeren v. Baar deel; in 1423
komt 't Kasteel Baar in 't bezit v. 't gesl. v.
MEURS en daarna in dat van BATENBURG.
Baard heet 't haar, dat bij 't mannelijk
geslacht met 't begin der manbaarheid a. d.
kin, d. wangen, d. bovenlip en d. onderlip te

voorschijn komt. Bij d. Oostersche volken
gold ten alien tijde d. baard voor 't hoofdsieraad des mans. Als voorrecht eens vrijen
mans is het daar d. slaven niet geoorloofd
een baard to dragon. d. Mohammedanen laten
d. baard, zoodra zij gehuwd zijn, in d. lengte
groeien; vrouwen kussen baron man, kinderen hunnen wader, d. mannen wederkeerig
elkander d. baard bij 't begroeten- zij zweren
er bij. d. Grieken schijnen d. baard slechts a.
d. bovenlip geschoren to hebben ; sedert Alexander begonnen zij zich d. geheelen baard to
scheren. d. Romeinen droegen baarden tot d.
tijd v. Scipio Africanus; doze voerde a. gewoonte in, zich dagelijks door slaven te laten
scheren. Eerst onder d. regeering v. Heraclius
over 't Oostersch-Romeinsche rijk kwam weder
't gebruik in zwang, d. baard to dragon, 'twelk
daarna bij d. Grieken stand hield tot op d.
tegenw. tijd. Naar Italii5 word 't gebruik der
lange baarden door d. Longobarden gebracht.
Peter d. Groote dwong d. Russen tot afscheren hunner lange baarden. Nergens onderging
d. baard zoo velerlei verandering als in Frankrijk : nu eons listen d. Franschen d. baard
slechts op d. bovenlip groeien en droegen zij
snorbaarden, dan weder waren d. lange baarden in d. smaak. Onder Lodewljk XIII en XIV
hield d. gewoonte v. d. baard to laten staan
in eens op, wijl doze korkingen, die als jon-
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gelingen d. troon beklommen,, er nog geen

hadden. d. Ridder Rauber von Balberg and
Weineck, krijgsraad v. keizer Maximiliaan II,
gest. 1575, droeg een baard, die hem tot op
d. voeten king, en vandaar weder tot d. gordel reikte; Hans Steininger, raadsheer en veehandelaar te Braunau, had een baard, die een
voet over d. enkels reikte; Johan d. Gebaarde
(ook Majo genoemd), een beroemd schilder uit
d. 16e eeuw, had een baard, waarover hij zonder zich to bukken gaan kon. Verg. Delaure
Pogonologie ou histoire philosophique de la
barbs" (Paris, 1786).
Baardg2er, Zie Lammergier.
Baardn2annetje ('t), Parus biarmicus L.,
is een vogel uit 't geslacht der meezen v. d.
fam. der Ayes conirostres, heeft d. grootte v.
d. koolmees en een staart ter lengte v. 't
lichaam. d. Kleur is op d. rug bruinrood, d.
kop aschgraaw, d. middelste slagpennen en
d. onderste staartvederen zwart; 't mannetje
is kenbaar a. zwarte vederen in d. vorm v.
snorren a. d. mondhoeken, en hierop doelt
d. naam baardmannetje. Deze vogels leven a.

d. zeekust en in 't riet langs d. plassen en
rivieren in ons land, voeden zich met insecten
en rietzaden, en broeien in een kunstig v. bastvezelen on distelharen in een gevlochten nest.
Bij nacht broeden mannetje en wijfje beide,
over dag 't wijfje alleen, en 't mannetje brengt
haar voedsel in 't nest. Dit geschiedt doorgaans in Juni met 4 of 5 flauw rood gekleurde
eieren, die meest a. 't einde met bruine spatjes besprenkeld zijn. Des nachts dekt 't mannetje 't wijfje met d. vleugel.
Baarland is een dorp op 't oil. Z.-Beveland. 't Adellijk gesl., dat d. heerlijkheid Baarland bezat, is reeds in 't begin der 17e eeuw
uitgestorven; heer HUGO V. BAARLAND was

een der saamgezworenen tegen Floris V.

—

was in 't midden der 16e eeuw
geneesheer to Namen en een vriend v. Erasmus. Bij Valerius worden zijn schriften vermeld. ADRIAAN V. B., die in 't gen. dorp In
1489 gob. was, word na een reis naar Engeland hoogleeraar in d. logica to Leuven, waar
hij in 1542 overl. Van hem bezitten wij twee
HUBERT V. B.

hist. werken : „Over d. graven v. Holland" on
„Over d. bisschoppen v. Utrecht."
.Baarle (CASPER v.), zich naar d. gewoonte
v. zijn tijd teekenende

CASPARUS BARLAEUS

word to Antwerpen gob. op 12 Febr. 1584:
Hij studeerde to Leiden en werd daar in 1617
hoogl. in d. logica. In d. godsdiensttwisten
v. dien tijd koos hij d. partij der Remonstranten, zoodat hij na hunne veroordeeling in
1619 v. zijn ambt werd ontzet. Hiij. oefende
zich toen in d. genseskunde, waarin hij te.
Caen tot doctor bevorderd word. In 1631 werd
hij als hoogl. in d. wijsbegeerte en d. welsprekendheid beroepen a. d. pm opgerichte
Doorluchte school to Amsterdam. waar hij
met ijver en eere werkzaam was tot 1648, in
welk jaar hij op 14 Jan. overl. Hij was een
vertrouwd vriend v. P. Cz. Hooft, een welkome gast op 't Muiderslot en een verdienstelijk lid v. d. zoogen. „Muiderkring." Ofschoon
VAN BAARLE ook geestige Nederl. gedichten
schreef, wijdde hij zijn talent meest a. Latijnsche gedichten. Wij bezitten v. hem : „Poemata"; „Elegiarum libri"; „Dissertatio de
bono Principe" on „Medicea Hospes".
Baarle-Nassau is een Nederl. gemeentemet ruim 2200 inw. in N.-Brabant, palende a.
d. Belgische grensgemeente Baarle-duc, met
enclaves v. d. eene gerneente in d. andere, 'tgeen
't frauduleus invoeren v. artikelen, waarvan in
komend recht betaald moot worden, bevordert.

BAA.

399

Baarmoeder (uterus, matrix) beet bij d.

mensch en d. zoogdieren orgaan, waarin d.
vrucht gedurende d. zwangerschap is bevat
en tot genoegzame ontwikkeling komt, om
zelfstandig 't leven voort te zetten. Dit orgaan ligt bijna in 't midden v. 't kleine bekken,
onder d. 4iunne darmen, achter d. blaas, voor
d. endeldarm, en 't onderste gedeelte strekt
zich tot aan en in d. scheede uit. d. Gedaante
ervan is in d. kindsheid rond, bij d. ontwikkeling der geslachtsverrichtingen krijgt 't een
min of meer driehoekigen vorm, die door 't
langer worden v. 't onderste deel, d. zoogen.
hals, wordt veroorzaakt. In d. zwangerschap
wordt d. gedaante eirond en na d. geboorte
min of meer peervormig, welke gedaante d.
baarmoeder gedurende 't verdere leven behoudt. d. Ontleedkundigen onderscheiden in
dit orgaan drie deelen : bodem, lichaam en
hals. d. Bodem, fundus uteri, is 't bovenste
deel, boven d. inhechting der buizen v. Fallopius. Van d. bodem tot daar waar d. baarmoeder smaller wordt, strekt zich 't lichaam,
corpus uteri, uit, 't Benedenste deel, dat zich
een weinig ombuigt, is d. reeds genoemde
hals, cervix s. collum uteri. Hierin is een spleet,
die men d. baarmoedermond, orificium uteri
noemt. Deze opening leidt in d. holte der
baarmoeder zelve. d. Overgang v. d..hals in
d. holte beet inwendige mond, orificium uteri
inter num. d. Baarmoeder ontvangt 't sperma
hoogst waarschijnlijk in d. buizen v. Fallopius, waar 't zich met 't ei vereenigt. Uit d.
vereeniging ontstaat 't vruchtbeginsel, dat
door d. buizen v. Fallopius in d. baarmoeder
komt, waar 't zich gedurende d. zwangerschap
ontwikkelt.
Baarrecht was in d. middeleeuwen een
godsoordeel of ordalie, volgens 'twelk iemand,
wegens moord aangeklaagd of verdacht gehouden, voor d. baar, waarop d. vermoorde lag,
gebracht werd, en 't lijk moest aanraken. Wanneer dit dan begon te bloeden, werd d. aangeklaagde schuldig verklaard.
Baars (Perca fluviatilis L.) vormt met eenige
Amerikaansche verwante soorten 't geslacht
Perca, behoorende tot d. stekelvinnige visschen, Pisces acanthopterygii. d. Baars leeft in
alle rivieren en meren v. Europa. d. Kleur
verschilt naar d. grond of 't water, waarin
hij zich ophoudt, doch is meestal geelachtig
groen op d. rug met 5, 6 tot 8 zwarte dwarsstrepen, wit op d. buik ; d. aars- en buikvinnen
zijn helder rood, voornamelijk bij d. hombaarsen; achter op d. eerste rugvin is een
zwarte vlek; d. schubben zijn zeer ruw. d.
Baars schiet kuit in ondiepe wateren in April,
in diepere in Mei; Bloch heeft in d. kuit v.
een baars 270 000 eieren geteld. Zij zouden dus
ontzettend vermeerderen, indien niet d. kuit
door palingen en eenden werd verslonden. d.
Baars schiet, gelijk d. snoek, reeds kuit in 't
derde jaar, doch is dan nog niet volwassen.
d. Baarzen zwemmen zeer snel, maar bij vlagen, en staan dan weder langen tijd omstr.
7 dM. onder d. water-oppervlakte stil. Men
rekent ze tot d. roofvisschen, hoewel zij slechts
kleine visschen en watertorren verslinden;
doch zij happen gretig naar alle dieren, die
hun voor d. mond komen, 'tgeen hun 't
stekelbaarsje, dat hun in d. keel blijft steken,
dikwijls duur te staan komt. Men vangt d.
baarzen op versch. wijze, doch meest worden
zij met d. hengel verschalkt. d. Visch levert
een zeer smakelijk gerecht op, dat zelfs voor
zieken niet moeilijk te verteren is. d. Baars
is daarom door geheel Europa en ook in ons
land zeer gezocht, en was reeds a. d. Ouden
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als lekkernij bekend. Ausonius zingt in zijn
„Mosella", 115:

Nec te delicias mensarum, Perca, silebo,
Amnigenos inter pisces dignande, marinis
Solus puniceis facilis contendere mullis.
Baars-luis (Achtheres percarum) is een
woekerdier (parasiet), dat zich met een zuigschijf, in d. mondholte, a. d. kieuwen v. d.
baars hecht. 't Is een schaaldiertje v. 3 mM.
lang, dat in larven-staat vrij in 't water leeft
en oogen heeft, maar als parasiet oogen en
eigenmachtige beweging mist.
Baart (PIETER) was een Friesch geneesheer uit d. 17e eeuw, ook bekend als dichter
in d. oude Friesche taal. Zie Kok „Vad. Woordenboek".
Baat (CATHARINA) heeft zich bekend gemaakt door genealogische tabellen v. d. adel
v. haar vaderland (Zweden) te vervaardigen
en te schilderen, en d. verhandeling v. Messenius over dit onderwerp te verbeteren.
Baazius (JAN), een geleerd Zweed, eerst
regent, later bisschop v. Vexia, schreef naar
opdracht v. koningin Christina een kerkelijke
geschiedenis v. Zweden tot 1642 (Linkoping,
1642). Deze is zeer belangrijk voor 't latere deel,
doch minder dan die v. Oernhielm en Celsius.
Bab (JoH.), in 816 geb., werd in d. godgeleerdheid en geschiedenis onderwezen in 't Armenische klooster Mairavank verwierf grooten room, en stierf tegen 't eind der 9e eeuw.
Zijn werken zijn nog in m. s. voorhanden.
Babadagh is d. versterkte hoofdstad v.
d. Dobroedsja, 't gewest a. d. Donaumonding,
dat door d. Russen in 1828 a. d. Turken ontnomen, maar in 1878 in ruil tegen Bessarabid
a. Roemenie* afgestaan is. d. Stad ligt 4 KM.
v. 't meer Rasim, drijft handel op d. Zwarte
zee en heeft 7000 inw.
Babakoesji (ABDOEL - RHAMAN - MITSTAPHA)
een Turksch geleerde uit de 14e eeuw, wordt
gehouden voor d. schrijver v. „De Gunsteling
der vorsten" en „De Tuin der anemonen", dat
echter door anderen a. een naamgenoot v.
hem uit d. 16e eeuw wordt toegeschreven,
die, gelijk hij, mufti te Kaffa was.
Babbage (CHARLES), geb. in 1790, was v.
1828 t. 1839 hoogleer. in d. wiskunde te Cambridge. Hij beoefende ook met uitstekend
gevolg d. natuur- en werktuigk. en ontwierp
voortreffelijke logarithmentafelen en tabellen
voor levensverzekering. d. Behoefte a. omslachtige en juiste berekeningen brachten hem op
d. uitvinding eener rekenmachine, die al wat
v. dien card vroeger geleverd was, verre overtrof. Met steun der Britsche regeering arbeidde hij a. dit werktuig v. 1828 t. 1833.
Wijl 't toen nog niet voltooid was, en reeds
17 000 pd. st. gekost had, staakte d. Regeering
d. bijstand, niettegenstaande d. gunstige adviezen eener commissie v. onderzoek uit d.
Royal Society. Babbage bleef a. d. vervolmaking v. zijn toestel, waarmede zelfs ingewikkelde algebralsche vergelijkingen opgelost
zouden kunnen worden, arbeiden tot zijn
dood op 18 Oct. 1871. Door d. benoodigdheden
voor zjjn rekenmachine was hij in betrekking
gekomen met 't Eng. fabriekswezen, en dit
gat* aanleiding tot zijn belangrijk werk „Economy of manufactures and machinery" (1832).
Van zijn overige schriften dient vermeld:
„Reflections on the decline of science in England" (1830) en „Passage from the life of a
philosopher" (1864).
Babbage (BENJ. HERSCHEL), Britsch ingenieur, geb. in 1815, arbeidde eerst bij d. aanleg
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v. spoorwegen in Itali6, en reisde in 1851 n.
Nieuw-Holland, waar hij in 1856 d. eersten
spoorweg v. dat eil. voltooide. In 1870 en '71
werkte hij mede a. 't spannen v. een telegraafdraad v. 't 0. n. 't W. v. Nieuw-Holland.
Hij overl. 22 Oct. 1878 te s. Marys bij Adelaide.
Gabber of Bober of .73aben is een oil.
in 't Z.-W. der Molukken, tot d. residentie
Banda behoorende, ongeveer 10 vk. geogr.
mijl groot met ruim 5000 zeer weinig ontwikkelde bewoners. Kokosnoten zijn er 't
hoofdvoortbrengsel.
Babel, Zie Babylon.
Bab-el-Mandeb, d. i. Tranenpoort, aldus
genoemd wegens d. vele daar voorgevallen
schipbreuken, is d. zee-engte tuss. d. Zuidpunt
v. Arabig en Afrika, die d. Roode zee met d.
Indische verbindt. Doze straat is 3 geogr.mij1
breed; d. stroom is zeer heftig, d. oevers zijn
zeer rotsachtig, en de wind stort dikwijls met
buitengemeene kracht v. d. bergen, 'tgeen d.
vaart door doze straat voor zeilschepen gevaarlijk maakt. Midden in d. straat ligt 't ell.
Perim, dat door d. Britten in bezit is genomen,
een barre rots, maar een tweede Gibraltar.
In 1861 hebben zij er een vuurtoren geplaatst.
B abelsberg is een prachtig kasteel, nabtj
Potsdam v. 1834 t. 1849 gebouwd in zeer zuiveren stijl. 't Was een persoonlijk eigendom
v. keizer Wilhelm I, die er vaak verblijf
hield. Er zijn veel gedenkwaardigheden uit d.
oorlog tegen Frankrijk in 1870/71 verzameld.
B abeuf (FRANcois-NOEL), zich noemende
Cajus Gracchus Babeuf, in 1764 te s. Quentin
gob., maakte zich in d. Fransche revolutie berucht, en stierf als hoofdaanlegger eener samenzwering tegen 't Directoire, 25 Mei 1797 op 't
schavot. Hij was redacteur v. 't oproer-predikend journal „Le Tribun du peuple" en met
Audriffret schreef hij „Cadastre perpetuel"
(1790).
Babi (Poeloe), d. i. Varkens-eiland is d. naam
v. een eil, bewesten Sumatra met 12 000 bew.,
die landbouw en veeteelt drijven.
Babinet (JAcQuEs), geb. 5 Mrt 1794 te
Lusignan, werd onder Napoleon tot d. militairen dienst opgeleid, en in 1813 bevorderd
tot artillerie-officier. Met d. val v. 't Keizerrijk
nam hij zijn ontslag, en hij werd hoogleeraar
in d. wis- en natuurkunde, eerst to Poitiers,
later a. 't college s. Louis to Parijs, waar hij
24 Oct. 1872 overleed. Hij was lid v. 't Instituut
en v. vele geleerde genootschappen, ontwerper
v. versch. natuurk. instrumenten en schrijver
v. zeer goede populaire geschriften over natuurk. onderwerpen. Behalve verspreide opstellen in wetensch. tijdschriften (vooral in
d. „Comptes rendus" der Academie) schreef
,,Traite elementaire d. 1. geomotrie descriptive" (1852) en pEtudes et lectures sur les
sciences d'observation" (8 din. 1855-1865).
Babington (ANTHONY), geb. in Derbyshire,
was 't hoofd eener samenzwering, die 't vermoorden v. koningin Elizabeth en d. bevrijding en ten-troon-verheffing v. Maria Stuart
ten doel had. d. Minister Walsingham verWeide 't plan, liet d. schuldigen gevangen
nemen, en Babington met zip medestanders
op 20 Sept. 1586 onthoofden. Dit was 1 voorspel en d. onmiddellijke aanleiding tot d.
terechtstelling v. Maria Stuart zelve; want
deze was voorn. gegrond op d. beschuldiging,
dat zij een brief, waarin 't plan goedgekeurd
word, a. Babington geschreven had. Dit is
door Maria Stuart tot 't laatste oogenblik ontkend, en door versch. omstandigheden wordt
't hoogst waarschijnitik, dat Walsingham zelf
voor 't ontstaan v. d. brief gezorgd heeft.

leerling v. Calvyn, predikant to Poitiers, schreef een bundel oden,
sonnetten en gezangen, dien hij onder d. titel
v. La Christiade" to Poitiers in 1560 uitgaf.
Babiroessa is d. naam v. een soort v.
varken, dat op d. Indische eilanden, o. a. op
Celebes voorkomt. d. Naam is Maleisch en
bet. hertzwfin. 't Is reeds in oude reisbeschrijvingen vermeld, maar eerst in deze eeuw
heeft men er goede afbeeldingen v. ontvangen, en DUMONT D'TJRVILLE heeft een paar
dezer dieren levend naar Europa overgebracht.
In leefwijs komt dit dier met 't wilde zwijn
overeen, hoezeer 't niet wroet. d. fluid is bijkans naakt. Er zijn vier snijtanden in d.
boven- en zes in d. onderkaak; d. hoek- of
slagtanden zijn groot en staan recht naar boven; die v. d. bovenkaak krommen zich over
d. schedel naar achter en gelijken in worm
naar d. hoornen v. d. gems. Schedels v. dit
dier worden in bijkans alle verzamelingen
aangetroffen. Zij worden vroeger als Oost-In.dische merkwaardigheden dikwijls herwaarts
gevoerd. d. Hoog op d. kop geplaatste en gekromde hoektanden der bovenkaak groeien
soms met d. punt geheel tegen d. schedel
aan. Dat deze tanden door 't dier gebezigd
zouden worden, om d. kop bij 't slapen tegen
boomtakken to doers steunen, is een gissing,
die weinig waarschijnlijks heeft. Er is een
afbeelding v. dit dier in Schreber „SaUgthiere"
en in G. s.-Hilaire et Fr. Cuvier „Hist. nat. des
Mammiferes". Bij Linnaeus komt dit dier voor
onder d. naam Sus Babyrussa. 't Kenmerk
der soort v. Linnaeus, dat twee hoektanden
op 't voorhoofd staan (dentibus duobus caninis
fronti innatis) is a. d. schijn ontleend en ontleedkundig niet juist; d. hoektanden staan, gelijk
bij alle dieren in 't kaakbeen.
Baldly,
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(ALBERT),

(JOSEPH MARIA) Of FRANS MARIUS VON

14 Jan. 1756 to Ehrenbreitstein gob.,
werd hoogleeraar in d. aesthetica te Munchen, en in 1793 Studie-directeur a. d. militaire
academie en geheim-secretaris. 1111 was ridder
der Beiersche orde v. burg. verdienste, en
stierf 5 Jan. 1822 to
Hij schreef o. a. „Arno, ein milit. Drama"
(1777); „Das Winterquartier in Amerika" (Munchen, 1778); Oda oder die Frau von zween
Mannern" (Munchen 1782); „Die ROmer in
Deutschland, Trauerspiel" (Munchen 1779);
„Kora und Alonzo, ein Melodrama" (Munchen,
1780); „Otto von Wittelsbach, Trauersp." (Munchen, 1782); „Die Maier, Lustspiel" (Munchen,
1783); „Das Fraulein Wolerzogen, Lustspiel"
(Munchen, 1783); Dagobert, Trauersp." (Munchen, 1787); „Die Strelitzen, Schausp." (Frankf.
und Leipz. 1'790); „Burgergliick, Lustsp." (Berlin, 1792), en „Gemalde aus dem Leben der
Menschen, Erzahl" (Munchen, 1784).
Babo (LAMB. JOS. LEOP. vrijheer v.)2 geb.
to Manheim in 1790, en overl. 20 Juni 1862,
was een groot bevorderaar en verbeteraar v.
d. landbouw in zijn vaderland. Hij werd in
1831 voorzitter v. d. landbouwkundige vereeniging v. d. Beneden-Rijn, redigeerde d.
„Landbouwk. berichten" v. doze vereeniging,
en gaf een reeks v. nuttige geschriften in
't licht, waarin hij d. wetenschappelijke grondslagen v. d. landbouw zoo bevattelijk uiteenzette, dat ook weinig ontwikkelden die konden
begrijpen, NW. „Anlage und Behandlung der
Wiesen" (1836); „Der Weinbau nach der Reihenfolge der work. Arbeiten" (4e dr. 1879);
„Ackerbau-chemie" (2e dr. 1862) en „Die Hauptgrundsatze v. d. Ackerbau" (4e dr. 1874). Zijn
zoon CLEMENS H. L. V. B. werd hoogleer. in d.
scheik. to Freiburg, en zijn zoon AUGUST
BABO,
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werd direct3ur v. d. landbouwschool te Klosterneuburg, bij Weenen.
Baboer (SEHIR EDDIN MOHAMMED) was d.
stichter v. 't Indisch rijk v. d. Grooten
Baboer is een eeretitel, die tiVer beteekent.
Hij was een afstammeling v. Timoer, in 1483
geb. en volgde zijn vader, OMAR, een Tartaarsch sjeik, op. Hij veroverde in 1500 Samarkand, in 1504 Kandahar, trok in 1519 over d.
Indus, en veroverde in zes jaar tijds 't rijk
Delhi, Agra en bijna geheel Hindoestan, waarover 14 tot zijn dood in 1530 als Groot-Mogol
regeerde. Doze waardigheid is steeds a. zijn
nakomelingen gebleven. Hij was een zonderling mengsel v. bloeddorstige wreedheid en
liefde tot wetenschap. Hij heeft zelf zijn leven
beschreven in „'t Boek v. Baboer" (BaboerWILH. V. B.,

nameh).

Babrius, Grieksch fabeldichter. die tegen
't einde v. d. Alexandrijnsche periode bloeide,
bracht d. fabelen v. Aesopus in Choliamben
over. Bentley en Tyrwhitt herkenden daarin
een oorspronkelijk work; verg. „Dissertatio
de Babrio" (Load. 1776). In 1844 ontdekte d.
Griek Minoides Mina, die volgens opdracht
der Fransche regeering d. kloosters v. 't Oosten bezocht, op d. berg Athos een handschrift met 123 tot dien tijd toe nog onbekende
fabelen v. Babrius, die eerst door Boissonade
(Parijs, 1844), later door Orelli en Baiter (Zurich,' 1845) en door Lachmann (Berlijn, 1845)
uitgegeven zijn. Verg. Mantels „fiber die Fabeln des Babrius" (Lubeck, 1846).
Babylon, thans Irak Arabi genoemd, was
oudtijds een machtig Aziatisch rijk, dat t.
.0. a. Susiana, ten Z. a. d. Perzischen zeeboezem, t. W. a. Arabi en t. N. a. Medi8 en
Armenia grensde. Het is een vlak laag land,
dat door d. rivieren Euphraat en Tiger bespoeld wordt. d. Eerste, waarvan 't water
bijna altijd met d. oevers gelijk staat, overstroomt bij d. minsten aanwas en maakt 't
land vruchtbaar op gelijke wijze, als d. Ntjl
Egypte. Om deze overstrooming doeltreffend
to leiden, en daardoor d. schadelijke gevolgen to ontgaan, hadden d. Babylonigrs reeds
vroeg kanalen en dammen aangelegd, waardoor d. vruchtbaarheid, in weerwil der belle
Litte en 't gebrek a. regen, zoo bevorderd
word, dat Herodotos door zijn opgave daarvan zijn geloofwaardigheid vreesde verdacht
to zullen maken. Behalve Cypressen en Palmen zip er geen boomen. Er zijn onuitputtolijke leemgroeven, waarvan duurzame
baksteen vervaardigd wordt, en aardhars,
die in plaats v. kalk tot metselen gebruikt
wordt.
d. Babyloniers behooren onder d. oudste beschaafde volken, on to oordeelen naar hun Aramaeischen of Syrischen tongval, tot 't Semitisch ras. Of zij echter uit Indict of gelijk hun
taal schijnt aan te duiden, uit* Arabi8 herkomstig zijn, is onzeker. Reeds vroeg verschijnen zij als een yolk, dat waste woonplaatsen had en zekeren graad v. wetenschappelijke beschaving bezat. d. Bijbel spreekt v.
dit yolk na d. zondvloed, en noemt Nimrod
als d. stichter v. 't Babylonische rijk. Latere
Grieken schetsen ons Ninus, Belus en Semiramis, als groote veroveraars. Maar eerst omstr.
600 v. Chr. treedt Babylon in helder historisch Licht. d. Chalde8rs, een zwervend yolk,
veroverden onder Nebucadnezar geheel Voorliggend Azi6, verwoestten Jeruzalem, onderwierpen Phoenici8 en vestigden een rijk, dat
zich tot a. d. Middellandsche zee uitstrekte.
Babylon, reeds vroeger een zetel v. beschaving en wetenschap, bereikte d. hoogsten
I.
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bloei. Handel en kunstvlijt vermeerderden d.
rijkdom, waaruit weelde en pracht geboren
werden. Inzonderheid was Babylon beroemd
door d. weverijen. Priesters komen voor onder
d. naam v. Chaldeers. Na Nebucadnezar verviel 't langzamerhand, totdat Cyrus door d.
verrassing v. d. hoofdstad er een einde aan
maakte. Babylon deelde in 't lot v. Perzi8
tot 650 n. Chr., toen Mohammeds opvolgers
't veroverden, en in 762 Bagdad a. d. Tiger
stichtten, dat vervolgens d. zetel der Kalifen
was. Bagdad viol in 1534 in hadden der Turken, die thans 't geheele Euphraat-dal beheerschen.
Merkwaardig waren Babylons hangende tuinen. Doze werden aldus genoemd, omdat zij
uit terrassen in verschillende afdeelingen verdeeld en op pilaren rustende bestonden, die
met aarde bedekt, met boomen beplant waren, on met water, kunstig opwaarts gevoerd,
besproeid werden. Anderen beweren, dat deze
tuinen, slechts opgeworpen heuvelen geweest
zijn, die in onderscheiden terrassen verdeeld
waren met 't doel om door d. versch. temperatuur gewassen v. ondersch. klimaten bijeen
to kunnen hebben. d. Stad had d. vorm v.
een vierkant, welks zijden volgens Herodotos
ruim 20 KM. lang waren, en door een verbazend dikken on hoogen muur omringd. d.
Euphraat vloeide midden door d. stad, en ook
langs d. oevers waren muren, waarin 100 koperen waterpoorten. Binnen d. muren waren
groote graan-akkers, om bij een beleg hongersnood to ontgaan. Behalve uitgestrekte
paleizen vond men er d. toren v. Babel, een
tempel v. Bel, volgens Strabo, 200 M. hoog,
met gouden vaatwerk en huisraad v. d. god.
Volgens Diodorus werden in d. bovenste verdieping sterrekundige waarnemingen gedaan.
Van dit alles is slechts een indrukwekkende
puinheuvel over bij Hillah, 90 KM. bezuiden
Bagdad.
Men laze. behalve d. oude schrijvers over
Babel en Babylonie Rich. „Narrative on a Journey to the site of Babylon" (Lond. 1838); Th.
Maurice „Observ. on the ruins of Bab." (Lond.
1816), benevens d. werken over d. ontcijfering der daar gevonden spijker-schriften v.
SCHRADER (1872), LENORMANT (1874) en SMITH
(1875-1877).
Babylonische ballingschap heat het
tijdperk v. d. geschied. der Joden, gedurende
'twelk zij door d. Babylonische veroveraars
gedwongon werden to verhuizen naar d. oevers
v. d. Euphraat. Zeventigjarig wordt deze uitwoning doorgaans genoemd, maar d. wegvoering bij d. verwoesting v. Jeruzalem geschiedde in 588 v. Chr. on d. terugkeer met
toestemming v. Cyrus onder Zerubbabel in
536 v. Chr., 'tgeen een tijdvak v. 52 jaar uitmaakt. Intusschen waren reeds onder koning
Jojakim na d. nederlaag v. d. Egyptischen
koning Necho bij Karchemis (Circesium) in
604 v. Chr. vele aanzienlijke Joden door Nebucadnezar medegevoerd naar Babel. Zulke
overplaatsingen v. al wat door geboorte, stand,
kennis, rijkdom, in 't algemeen door invloed,
uitmuntte, behoorden tot d. taktiek der Aziatische veroveraars, die aldus zonder een
staand leger d. overwonnenen in bedwang
hielden, en met d. vrijkomende landen hun
krtjgshelden beloonden. Er dient nog opgemerkt to worden, dat naar Babylonie alleen
gevoerd werden d. onderdanen v. Zedekia:
uit d. stam v. Juda, Levi en Benjamin: d.
overige tiers stammen waren reeds in 722 v.
Chr. door Salmanasser naar Assyria gevoerd.,
en zijn spoorloos verdwenen.
26
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.Bacau is een arrondissements-hoofdst. in
Moldavia, a. d. Bistritza en a. d. spoorw. naar
Boekharest. Er zijn 18 000 inw., die vooral v. d.
handel bestaan.
Baccalaureus, ook wel Bacillarius, heette
in d. middeleeuwen een schildknaap, die onder een ridder diende en er naar trachtte
zelf tot ridder geslagen te worden. Later is
't een titel geworden, dien men op hooge
scholen a. d. studeerenden geeft, die eerlang
recht op d. doctorale waardigheid bezitten. In
Frankrijk bestond 't baccalaureat uit drie
rangen en gaf 't aanspraak op bepaalde rechten; 't werd in d. revolutietijd afgeschaft,
in Engeland en a. sommige Duitsche hoogescholen bestaat 't nog.
Baccarat is een Fransche stad met 5500
inw., a. d. Meurthe en a. d. Oosterspoorweg.
Er is een schoone brug over d. rivier en veel
glas- en kristal-fabricage. Een in Frankrijk
zeer verbreid en vandaar naar Engeland en
Belgie overgeplant verderfelijk dobbeispel
met kaarten heet ook baccarat.
Baccellar (ANTONIO BARBOSO), rechtsgeleerde, geschiedschrijver en lierdichter, werd
in 1610 te Lissabon geb. en is overl. in 1663.
Zijn werk over 't recht v. 't huis v. Braganza
op d. Portugeeschen troon, in 1641 uitgegeven,
opende hem d. weg tot hooge waardigheden
en rijkdom. Er zijn v. hem twee geschiedk.
werken: een over d. Braziliaanschen oorlog
en d. verdrijving der Nederlanders, en een
over d. veldtocht v. d. markies de Marialva
in 1659.
Baccelli (Guipo), geb. 25 Nov. 1832, werd
reeds op 24-jar. leeftijd hoogleer. in d. gerechtelijke geneesk. a. d. universiteit te Rome;
ook onderscheidde hij zich op staatk. gebied,
zoodat hij in 1874 tot volksvertegenwoordiger
werd gekozen en in 1881 minister v. onderwijs
werd. Van zijn geneesk. schriften zijn 't belangrijkst: „Patologia del cuore et dell' aorta"
(4 dln); „Lezioni cliniche sulla Malaria"; „Del
empiema vero"; „La Malaria di Roma" en
„De primitivo splenis carcinomate".
Bacchanali an waren feesten ter eere v.
Bacchus. In versch. steden v. Griekenland
vierden d. Trouwen ze, om d. drie jaar,
waarbij zij Thyrsen (lange staven met wijnranken omwonden) in d. hand droegen en
onder luidruchtige vreugde te zijner eere liederen zongen. In Athene echter waren deze
feesten 't plechtigst. d. Groote Bacchus-feesten, die in 't voorjaar, noemde men Dionysia,
en 't offer bestond uit een bok. Men vertoonde op alle feesten allerlei spelen voor 't
yolk en hieruit is 't Grieksche treurspel afkomStig.
Bacchante (Een) was een vrouw, die d.
geheimen eeredienst a. Bacchus verrichtte. Men
noemde deze vrouwen ook Maenaden of Thyaden, naar d. versch. card v. 't geschreeuw
of d. razernij, die zij bij die gelegenheid openbaarden. Uit d. oudheid bezitten wij versch.
gesneden steenen met Bacchanten, en ook
latere kunstenaars schiepen onder dit karakter wellustige vrouwenbeelden. Bacchanten
werden ook tegen 't eind der middeleeuwen
d. studenten genoemd, die niet a. een bepaalde
hoogeschool verbleven, maar v. d. eene n. d.
andere universiteit zwierven, om er d. beroemdste hoogleeraren te hooren. Met d. Kerkhervorming is dit misbruik verdwenen.
.Bacchiarius, Christen-wijsgeer uit d: be
eeuw, • schreef brieven en een apologie, in d.
anecdota v. Muratori bewaard.
.Bacchiglione (d.) is een rivier in N.-Itali6,
the op d. Trienter-Alpen ontspringt, bij Vicenza
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bevaarbaar wordt, en zich bij Padua in twee
armen verdeelt, waarvan d. eene in d. Brenta.
en d. andere in d. golf v. Venetia uitloopt na
een weg v. 130 KM.
Bacchini (BENED.), geleerde Benedictijn, in
1651 te s. Donino bij Parma geb., was een
goed kanselredenaar, kende 't Grieksch en
Hebreeuwsch, en bracht d. mss. der biblio.
theek te Modena in orde. Hij was lid der
meeste Ital. letterk. genootschappen en stierf
in 1721. Men heeft v. hem, behalve eenige
werken over d. kerkgeschiedenis en een letterk. tijdschrift, d. beroemde verhandeling:
„De sistrorum figuris ac differentia ad illustriss. DD. Leonem Strozza ob Sistri Romani
effigiem communicatam Dissertatio" (Bononiae, 1593). Gaudentius Robertus gaf een exemplaar v. dit zeldzaam geschrift a. J. Tollius,
toen deze te Parma was, onder voorwaarde
dat hij er een tweede, betere uitgaaf v. zou
bezorgen. Tollius heeft dat gedaan en gaf d.
„Dissertatio" met aant. te Utrecht bij F. Halma,
1696, in 't licht. Ook deze is zeldzaam, doch
overgedrukt in d. „Thesaurus antiquit. Roman." v. Graevius. (Zie Tollius).
Bacchius of Baccheus heet een versmaat v. een korte en twee lange lettergrepen
('- — —) bijv. onfeilbaar, verdraagzaam.
Bacchus (Bij d. oude Rom. Liber). d. Grieken vereerden Bacchus onder d. naam v.
DIONYSOS als d. uitvinder v. d. wijnbouw, en
noemden hem een zoon v. Zeus en d. Thebaansche Semele, dochter v. Cadmus. d. Fabel
vermeldt verder, dat Zeus, a. d. begeerte v.
Semele toegevende, zich in zijn goddelijke gedaante vertoonde, welken glans zij als sterveling niet verdragen kon, zoodat zij stierf;
dat Zeus d. nog ongeboren zoon in zijn dij
overnam en vervolgens ter wereld bracht,
waarom Bacchus ook Bimater en Dithyrambius genoemd werd. Door d. Nimfen opgevoed, ging zijn jeugd kalm voorbij, tot zijn
macht zich op eens ontwikkelde. Toen zeeroovers hem binden en wegvoeren wilden,
vielen d. banden v. hem af, een stroom v.
geurigen wijn vloeide over 't schip en ranken
slingerden zich om d. mast en d. riemen. d.
Verschrikte roovers sprongen over boord en
veranderden in dolfijnen; alleen d. schipper,
die geraden had d. jonkman ongemoeid to
laten, bleef behouden, voerde Bacchus naar
Naxos, en werd daar zijn eerste priester. Vandaar toog Bacchus d. wereld door, om d. menschen d. wijnbouw to leeren en hen met 't
sap der druiven to laven, straffende, wie zich
tegen d. wijnbouw of tegen zijn dienst verzetten; zooals o. a. d. Thracischen koning
Lycurgus. Door Thracio, Phrygii; • en Syrie
toog hij naar Egypte, naar Indict en 't gansche
Oosten. Soms reed hij op een leeuw of tijger,
dan op een olifant of op een met leeuwen of
tijgers bespannen wagen, v. Faunen, Silenen
en Maenaden omringd. Daze tocht duurde drie
jaar, waarom naderhand, elke drie jaar, d.
feesten of Bacchanalian to zijner ear gevierd
werden. Op Naxos huwde hij met d. door
Theseus verlaten Ariadne, die hem op zijn
tochten volgde, schoon zij hem niet altijd getrouw bleef. Ook daalde Bacchus naar d. benedenwereld, om zijn moeder Semele naar d.
Olympus over to brengen. Bacchus werd niet
alleen voor d. uitvinder des wijnbouw6, maar
ook v. 't kweeken v. andere vruchtboomen
gehouden en tevens voor d. god, a. wien d.
mensch 't gebruik v. allerlei vocht to danken
heeft. d. Feesten to zijner eere moat men echter uit twee tegenstrijdige ocigpunten beschouwen. Men stelde hem als d. oorzaak der razernij
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en v. d. ongebondenheid voor, maar die razernij
tevens als d. oorzaak v. 't doorzicht, dat in
staat stelde om d. toekomst te voorzeggen.
Geheel anders werd hij vereerd, als men alleen
op d. weldaden v. d. wijnbouw lette. Uit dit
oogpunt beschouwde men hem als d. god v.
't gezellig verkeer, d. vriend der Muzen, d.
bevorderaar der schoone kunsten, die d. mensch
tot beschaving opleidde en d. genoegens v.
't huiselijk en maatschappelijk leven leerde,
door een matig gebruik v. d. wijn 't hart verheugde en d. gezondheid bevorderde. Daardoor was er een groot verschil tuss. d. landelijke Bacchusfeesten, waar men te zijner eer
reien zong, die d. eerste aanleiding tot 't vertoonen v. treur- en blijspelen waren, en d.
woeste feesten, waarop d. Bacchanten, d. Saters en d. Silenen d. grootste rol speelden, en
waarvan wellust en dronkenschap d. gevolgen
waren. Behalve d. wijnstok en d. klimop, was
d. granaatappel hem gewijd, en men offerde
hem geiten, bokken en zwijnen, als dieren, die
d. wijngaard 't meest beschadigen. Uit Griekenland werd zijn vereering naar Italie overgebracht; te Rome werd deze om d. buitensporigheid verboden, maar geraakte er later
weder in zwang. Niet alleen daar vond zij
tegenstanders, ook Perseus te Mycene en d.
Thebaansche koning Pentheus verzetten er
zich tegen. d. Oudste voorstellingen v. dezen
god bij d. Grieken toonen een statige houding • 't
hoofd was met prachtige lokken versierd die
door een band om 't voorhoofd samen gebonden waren; in d. handen hield hij een drinkkom en een wijnrank. Eerst ten tijde v. Praxiteles stelde men hem als een jonkman voor,
die, schoon doch week, bijna zonder zichtbare
spieren gevormd, in 't gelaat iets bedwelmds,
zeker heimwee vertoonde, in 'twelk tevens
een trotsche schoonheid en sluimerende kracht
uitgedrukt was, waaruit men d. zoon v. Zeus
herkende; een fijne om 't voorhoofd gewonden doek, d. mitra, was met een krans v.
wijnranken of klimop omslingerd; 't haar
daalde in lange lokken op d. schouders, waarover een ree-vel geworpen was; een met
klimop omslingerde staf diende hem tot steun.
Soms was hij ook met een Oostersch kleed
bedekt. Scopas en Praxiteles verbeeldden hem
als een bevallig jonkman, met een vrije, losse,
v. geestdrift blinkende gestalte. d. Eerste vervaardigde 't Bacchus-beeld te Cnidos, d. laatste
dat te Elis. Een der schoonste antieke beelden
v. Bacchus en een der weinige, die d. tand
des tijds gedeeltelijk verduurd hebben, vindt
men a. d. ingang der Villa Ludovisi te Rome,
waarin men vooral d. zachten overgang der
vormen bewondert, hoewel 't hoofd, d. linkerknie en d. beide armen or later, 't hoofd zelfs
slecht, bijgemaakt zijn. In 't museum Pio Clementino wordt een baardige Bacchus, als Sardanapalus bekend, en een romp v. Bacchus
bewaard, die even als een beeld in 't museum
te Napels een zittende houding hebben en v.
uitmuntende schoonheid zijn. In 't eerstgenoemde museum vindt men ook nog enkele
antieke Bacchus-koppen, zooals d. vroeger als
d. Ariadne v. 't kapitool bekende, een kleine
en een v. levensgrootte, welke laatste vooral
om 't verheven karakter, d. wellust, die uit d.
halfgeopende oogen blinkt, d. tot vroolijkheid
en genot geopenden mond, d. gevulde, zachtronde, behaaglijke wangen geroemd wordt. In
't paleis Matte): te Rome is een antieke groep,
Bacchus voorstellende, die door een Satyr
meer voortgetrokken dan ondersteund wordt.
Een dergelijke groep berust in 't Britsch museum. 't Museum HOPE te Londen bezit er een,
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even als d. Glypthotheek te Mtinchen, die InoLeucothea met 't Bacchus-kind op -d. armen
voorstelt, en uit d. Villa Albani afkomstig
is. Nog vindt men in 't laatste museum een
Silenus met d. jeugdigen Bacchus, een standbeeld v. d. wijngod met d. tiger, benevens
een sarcophaag, waarop d. bruiloft v. Bacchus
en Ariadne verbeeld is. Ook d. latere beeldhouwers hebben dikwerf d. wijngod voorgesteld. Een der eerste werken v. Michel-Angelo
is een in marmer gehouwen groep, waarbij
d. dronken Bacchus, door een Satyr vergezeld
wordt; dit kunstwerk is in d. galerij te Florence. Thorwaldsen vervaardigde tweemaal
eenzelfde beeld v. Bacchus, eons voor d. gravin
Woronzow en eens voor d. vorst v. Putbus,
dien god in een bevallige houding voorstellende, en met d. rechterhand d. beker ophoudende om er d. wijn in te ontvangen. Ook
Schwanthaler vervaardigde voor 't paleis v.
hertog Maximiliaan v. Beieren een fries v.
50 M. lengte, waarin d. fabel v. Bacchus, d.
triomftocht en d. vreugdefeesten des wijngods
met echten humor gebeiteld zijn. Niet minder
talrijk worden dergelijke of beeldingen op oude
munten, cameen en vazen gevonden. Ook Ireroemde schilders hebben uit deze fabel belangrijke, dikwijls geestige, voorstellingen geput, zooals A. Caracci in zijn fresco's v. 't
paleis Farnese te Rome, en L. Giordano in zijn
schilderij, die in d. galerij te Dresden berust.
Ook Rubens, v. Dijck en Jordaans hebben
Bacchus dikwerf voorgesteld.
Bacchylides, op 't eiland Cos geb., was
d. laatste der negen lierdichters v. Griekenland, die d. Alexandrijnsche kanon voor classiek verklaarde. Als dichter wordt hij naast
Simonides en Pindaros geplaatst. Van zijn
liederen hymnen en zegezangen zijn slechts
weinig fragmenten overgebleven. In d. gezangen v. Horatius vindt men v. hem versch.
sporen. Wat v. zijn zangen over is, staat in
d. Analecten v. Brunck. Men zegt, dat Hiero
zijn poezie boven die v. Pindaros stelde, en
dat keizer Julianus bijzonder work v. zijn
zedekunde maakte.
Bacciochi (FELICE PASQUALE), geb. 18 Mei
1762, was een Korsikaan v. adellijke maar
behoeftige familie. Hij diende in 't Fransche
leger onder Napoleon Bonaparte gedurende
d. veldtochten in Italie, en huwde met d.
zuster v. zijn generaal, Marie Anne Elise Bonaparte. Hij volgde nu op bescheiden voet
zijn schoonbroeder in diens verheffingen kwam
weldra a. 't hoofd v. een regiment, were in 1804
senator, kreeg in 1805 d. titel v. vorst, want
zijn gemalin verkreeg Lucca, Piombino en in
1808 't groothertogdom Toscane. Als regentes
was Elise Bonaparte een afhankelijk werktuig haars broeders, maar daarbij een bevorderaarster v. kunst en wetenschap. Na d. val
v. Napoleon wooncie 't echtpaar onder Oostenrijks toezicht eerst in Bohemen, later in
Triest te zamen met Elise's zuster, weduwe
v. Murat, koning v. Napels. FELICE B. overt.
27 Apr. 1841. Zijn vrouw en eenige zoon waren
reeds vOOr hem gest. Zijn eenige dochter was
in 1825 geh. met d. rijken graaf CAMERATA to
Ancona.
13accio della porte of it Frate, meest
bekend onder d. main V. FRA BARTOLOMMEO
DEL FATTORINO, word to Savignano bij Florence
in 1469 geb. Hij ontving 't eerste onderwijs
v. Cosimo Rosselli en oefende zich naar d.
antieken, die in d. tuinen V. L. de Medicis
Later
ater studeerde hij vooral naar Leonard da Vinci; hij maakte spoedig zulke vorderingen, dat hij weldra als een der bekwaam-
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ste jeugdige kunstenaars bekend stond. G. di
Monna venna Dini droeg hem op om eon kapel, op 't kerkhof v. s. Maria Nuova, met
fresco's to beschilderen, waartoe hij een toonoel uit d. Oordeelsdag koos, dat algemeen,
vooral ook wat d. draperien betrof, bewonderd word; deze fresco's bestaan nog, hoewel
zij door 't afkalken der muren veel geleden
hebben. Destijds vertoefde in 't klooster s.
Marco to Florence, d. monnik v. d. orde der
Predikheeren, G. Savonarola, voor wien Baccio
niet alleen grooten eerbied koesterde, maar
waarvan hij weldra een ijverig aanhanger
werd. d. Predikatien v. Savonarola tegen boeken, muziek en schilderwerken v. zinnelijke
strekking maakten zulk een indruk op Baccio,
dat hij met L. Credi d. door hen naar 't naakt
gemaakte studien, op d. markt to Florence
bracht, waar deze met een menigte boeken
en muziek-instrumenten openlijk verbrand
werden. Toen echter d. tegenpartij v. Savonarola, d. Arabbiati, zich v. d. Hervormer wilden meester maken, vluchtte deze met zijn
aanhangers, waaronder ook Baccio, naar 't
klooster s. Marco, dat daarop belegerd werd,
en toen vele belegerden sneuvelden of gekwetst werden, deed Baccio d. gelofte monnik
to zullen worden, als hij gespaard werd. Savonarola werd gevangen genomen en op 23
Mei 1498 verbrand. Baccio liet zich in 't klooster s. Dominico opnemen, waar hij 26 Juli
1500 d. naam v. fra Bartolommeo ontving, na
alvorens een of beelding v. d. martelaar met
een diepe wonde a. 't hoofd, dat nog in d.
academie to Florence berust, geschilderd te
hebben; hij word naar 't klooster s. Marco
overgeplaatst, en schilderde gedurende bijna
vier jaar niets; eerst toen d. prior hem daartoe aanmoedigde, nam hij 't palet weder ter
hand, en hij schilderde een s. Bernard. In 1506
kwam Raphael v. Urbino n. Florence om er
zich in d. kunst te oefenen, maakte kennis en
sloot vriendschap met d. Fra, leerde v. hem
d. ineensmelting der tinten en wederkeerig a.
Bartolommeo d. doorzichtkunde. d. Werken v.
IL PRATE onderscheiden zich door ernst, waar-

digheid en lieftalligheid. d. Godsdienstige uitdrukking in zijn heiligen-beelden getuigt niet
zoo als bij zijn voorgangers v. gemoedelijkheid,
maar v. innige zielsverheffing. Zijn madonna's
hebben even als die uit d. school v. Da Vinci,
waartoe hij kan gerekend worden, een nitdrukking v. heiligheid, met menschelijk schoon
gepaard. Zijn vormen getuigen v. een ideaal
gevoel v. grootheid, on kunnen met die v.
Michel Angelo, uit diens eersten tijd, vergeleken worden. Hem ontbrak echter 't genie,
dat diep in d. voorstelling doordringt. Daardoor
hebben zijn voortbrengselen dikwerf iets kouds
en afgemetens, sours iets onrustigs on alsof
zij met to veel overhaasting bewerkt zijn.
Zijn koloriet, vooral in 't naakt, is zeer malsch,
zijn penseel smeltend, d.• schikking der draperien uitstekend. Zijn voorstellingen, meest
madonna's, v. heiligen omgeven, zijn kunstig
gegroepeerd, ook was hij niet karig in 't versieren zijner ordonnantien met schoone gebouwen. Hoezeer Bartolommeo zijn werken overdacht, voor h&j ze uitvoerde, getuigen d. vele
schetsen on teekeningen, die hij vooraf maakte,
on die, 'tzij met olieverf, in 't grauw of alleen
met asphalt beschaduwd, of op blauw papier
met zwart kat, meesterltjk, schilderachtig en
breed geteekend zijn. Ten ttjde v. Vasari, the er
vele bezat, waren d. meeste dezer teekeningen
in 't nonnenklooster op d. piazza s. Marco to
Florence, in 't bezit v. d. schilderes PlautillaNelli, die ze v. Bartolommeo's leerling fra Pao
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lino da Pistoja had, en in d. galerij te Flo-

rence. d. Nonnen, er de waarde niet van kennende, hadden er reeds velen verbrand, toen d.
overige gored, on a. d. Groothertog v. Toscane verkocht werden. Deze kwamen na 1840
in d. verzameling v. Willem I1 koning der
Nederlanden. Bij d. veiling werden twee albums met deze teekening niet verkocht. Vele
ervan zijn door Mety in diens work „Imitations of drawings" gOed gekopieerd. Bartolommeo schilderde alles naar d. natuur, ook wapenen on kleederen, d. laatste zoo getrouw,
dat hij om d. plooien to kunnen schikken,
een ledepop liet vervaardigen, 'twelk daarna
door ale schilders gevolgd is. Van 1505 t. 1507
schilderde hij d. in 't museum v. d. Louvre
berustende schilderij, die Frans I ten geschenke
ontving, en 't huwelijk v. 't kind Jezus met
s. Catharina voorstelt. Een andere schilderij
v. dezen meester in dat museum, die in 1515
vervaardigd is, stelt Maria op d. troon gezeten voor, v. Gabriel d. blijde boodschap ontvangende. Daarna bewerkte hij voor zijn
klooster d. thans in d. galerij Pitti berustende
schilderij, waarnaar A. D. Gubbiani een meesterlijke kopie maakte, die in s. Marco bleef;
zij stelt Maria onder een tentdak gezeten, en
door vele heiligen omringd, voor. Men roemt er
't relief en d. goede teekening van. Dewijl Bartolommeo in dit stuk Leonard da Vinci volgde,
en zware schaduwen aanbracht, zijn deze door
d. tijd en 't vermengd gebruik v. ivoor- en
boekdrukkers-zwart zoo donker geworden, dat
ze thans ondoorschijnende zwarte plekken zijn.
d. Roem, die d. werken v. Raphael en Michel
Angelo verkregen, bleef Bartolommeo niet onbekend; hij bezocht hen, met toestemming
zijns priors, te Rome. Daar schilderde hij Petrus

en Paulus, doch liet a. Raphael over d. eerste
te voltooien. Na zijn terugkomst schilderde
hij s. Sebastiaan, dien hij naakt voorstelde,
welke schilderij getuigt, dat hij die kunst
verstond, en ook 't mannelijk schoon wist to
treffen. Toen d. schilderij in d. kerk opgehangen was, oordeelden d. monniken, dat deze
voorstelling to veel d. aandacht der vrouwen
trok; zij verkochten 't stuk a. B. della Palma,
die 't a. d. Boning v. Frankrijk overdeed. Als
zijn schoonste work, zoo in samenstelling als
in teekening en in koloriet, roemt men d.
,Madonna della misericordia," to s. Romano
in Lucca, waarvan d. oorspronkelijke teekening insgelijks in 't kabinet v. koning Willem II kwam; deze schilderij is door Jos.
Saunders in koper gebracht. Eveneens roemt
men d. Madonna, door heiligen omringd, in
't klooster s. Marco, waarin hij zooveel ronding on eenheid, door 't doen wegsmelten der
tinten, wist to brengen, dat P. da Cortona 't voor
work v. Raphael, waarmede 't veel overeenkomst heeft, aanzag. Fra Bartolommeo heeft
veel gewerkt. Buiten Toscana zijn zijn werken echter zeldzaam; d. meeste vindt men
to Florence, in 't paleis Pitti, in d. academie
on in s. Marco, on te Lucca. Behalve d. genoemde schildergen in d. Louvre, zijn or ook

in 't Quirinaal to Rome, in 't museum to
Weenen, in d. Dom to Besancon en in 't bezit
v. d. Engelschen graaf Cowper. Zijn laatste
schilderij, voor 1. groote raadzaal to Florence
bestemd, kon hij niet voltooien. wiji hij op
48-jarigen leeftijd overleed. d. Klooster-broedors begroeven horn 8 Oct. 1517 in s. Marco,
en betreurden hem zeer, want d. opbrengst
v. zijn werk kwam geheel a. 't klooster; hij
behield daarvan slechts zooveel als noodig
was, om verven on materialen to koopen. Zijn
leerlingen waren C. del Frate, B. Cianfanini,
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G. Rustici en fra Paolino da Pistoja, die zijn
schetsen erfde. Behalve d. reedsgenoemden,
hebben ook F. Garzoli, A. Perfetti en Moritz
Steinla naar hem gegraveerd; verder komen
veel zijner werken in d. „Gallerie de Florence
et du palais Pitti" (Paris, 1789-1807) en in d.
„Galleria di Fiorenze illustrata" voor.
Baccius (ANDREAS), geb. te s. Elpidio bij
Ancona, heeft in d. 16e eeuw veel verdienstelijke geneeskundige schriften vervaardigd,
o. a. „De Gemmis ac Lapidibus pretiosis eorumque viribus et usu Tractatus" (Frankfort, 1603)
„De Thermis" (libri VII, Venetiis, 1571); „De
naturali Vinorum Historia. De Vinis Italiae
et de Conviviis antiquorum" (libri VII, Accessit de factitiis ac cerevisiis deque Rheni,
Galliae, Hispaniae et de totius Europae vinis
Tractatus" (Romae, 1596).
Bach (JOHAN SEBASTIAAN), d. beroemde
Duitsche componist en toonkunstenaar, werd
op 21 Mrt 1685 te Eisenach geb., uit een geslacht, dat een groot aantal toonkunstenaren
heeft opgeleverd, maar waarvan hij d. uitstekendste was. Hij genoot letterk. onderwijs
a. 't gymnasium to Liineburg, maar oefende
zich in 't orgel- on klavierspel to Hamburg
bij REINKE en to Lubeck bij BUXTEHUDE. Hij
werd in 1703 tot hofmusicus to Weimar benoemd, was achtereenvolgens organist to Arnstein en Milhlhausen, overtrof bij een voordracht to Dresden in 1717 d. Franschen organist MARCHAND en werd in 1723 to Leipzig
beroepen als cantor en directeur der Thomasschool. Hier wijdde hij zijn talent geheel a.
zijn ambt en 't onderwijs v. talrijke leerlingen.
Frederik d. Groote on Augustus v. Saksen
verlangden hem to hooren on schonken hem
eerbewijzen. Hij had elf zonen, dien hij allen
een degelijke muzikale opleiding gaf, en over!.
eenige jaren, na dat hij blind geworden was,
op 28 Juli 1750. Mochten zijn tijdgenooten
zijn heerlijk spel bewonderen, eerst 't nageslacht heeft d. voile waarde zijner theoretische
kennis en compositi6n begrepen. Kracht, verhevenheid on eenvoud zijn d. kenmerken
zijner toonwerken; met geringe middelen bereikt hij een machtig effect; d. gevoelvolle
uitingen v. zijn vroom gemoed roeren on
stichten en werken overweldigend op 't gemoed. Door zijn methods on invloed op d.
harmonieleer en d. leer v. 't contrapunt kan
hij als d. vader der Duitsche toonkunst beschouwd worden. Eerst in 1850 is d. uitgaaf
zijner gezamenlijke werken ondernomen door
d. Bach-voroeniging; daarin komen voor 232
cantaten, 5 passions, 13 missen, vele oratoriums symphonign, sonaten on concertstukken. In 1842 is to Leipzig een gedenkteeken
to zijner eer verrezen. Van Bach's zonen bezat
d. oudste, WILHELM FRIEDEMANN 't meeste
talent, maar heeft d. tweeds, KAREL PHILIP
EMANUEL, door zijn klavierschool d. meesten
invloed uitgeoefend.
Bach (ALEXANDER, vrijheer v.), geb. 4 Jan.
1814 to Loosdorf in Oostenrijk, studeerde to
Weenen in d. rechten, vestigde zich als advocaat te Weenen, kreeg daar een uitgebreide
praktijk en grooten invloed door zijn vrijzinnige gevoelens. Toen d. omwenteling v. 1848
uitbrak, trad hij als bemiddelaar op tusschen
d. orde v. advocaten en 't Hof over d. beginselen der nieuwe Grondwet. Over 't algemeen
wenschte hij inwendige hervorming v. Oostenrijk, maar bestendiging v. d. Duitschen
bond. Hij werd minister v. Justitie, trad in
die moeilbke dagen meermalen af, en bleef
eindelijk v. Juni 1849 tot 1859 minister v.
Binnenl. zaken. Hij werd door d. vrijzinnigen
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als een afvallige beschouwd, en naarmate
d. linkerzijde in d. Kamer hem scherper aanviel, helde hij moor tot d. conservatieve zijde
over; maar in 't rechtswezen heeft hij onmiskenbaar groote verbeteringen aangebracht.
d. Ongunstige afloop v. d. oorlog in 1859 noopte
hem tot aftreden. Hij was daarna tot 1867
ambassadeur to Rome, en deed v. 1870 t. 1877
uitgestrekte reistochten met zijn brooder
EDUARD V. B., die tot 1863 stadhouder v. OpperOostenrijk geweest was.
Bacharach is een stad in 't regeeringsdistrict Coblenz, kreits s. Goar, in 't koninkrijk
Pruisen, a. d. linker-Rijnoever, met bijna 2000
inw., die, behalve v. d. doortocht v. reizigers,
levee v. versch. fabrieken, goede leigroeven
en scheepvaart. d. Grond in d. omtrek bestaat
grootendeels uit leigesteente, dat door d. zon
verwarmd, zeer d. groei v. d. wijnstok bevordert. Ten Z. v. d. stad ligt midden in d. rivier
een eiland, dat a. 't gesl. Von Heiles behoort,
on daarom 't Heilesen-eiland genoemd wordt,
tuss. dit oil. en d. linker-Rijnoever is d. merkwaardige met opschriften voorziene steen,
Bacchi Ara geheeten, die alleen als d. waterstand laag is to zien is. In 1754 is v. Bacherach over 't gebergte naar d. Hundsrilck een
straatweg aangelegd.
Bache (ALEX. DALLAS), geb. 9 Juli 1806 to
Philadelphia, een kleinzoon v. Benjamin
Franklin, werd in 1827 hoogleer. in d. natuurk. a. d. universiteit in zijn geboortestad.
In 1836 aanvaardde hij een reis naar Europa,
om d. regeling v. 't onderwijs in d. voorn.
steden to bestudeeren; hij hervormde na zijn
terugkomst 't onderwijs te Philadelphia in
vrijzinnigen geest, on wijdde zich sedert 1843
weder a. zijn hoogleeraarsambt. Daarbij belastte d. Regeering der Vereen. Staten hem
met d. directie over d. omvangrijke kustopmetingen, on werd hij in 3863 president
der academie v. wetenschappen. Hij overl. te
Newport, 17 Febr. 1867. Van zijne schriften is
't belangrijkst ,Observations of the magnetic
and meteorological observatory at the Girardcollege" (1840-1847, 3 din).
Bachelet (JEAN LOUIS THEOD.), geb. in 1820
to Pissy-POville bij Rouaan, werd hoogleeraar
in d. geschiedenis on stads-bibliothecaris to
Rouaan. Hij schreef versch. geschiedk. werken
o. a. „La guerre de Cent ans" (1852); „Sur la
formation de la nationalite francaise (1858);
„Cours d'histoire" (1875, 3 dln); „Cours d'histoire de France" (1874, 3 din); met DEZOBRY
„Dictionnaire de biographie et d'histoire (70
dr. 1876, 2 din) en „Dictionnaire general des
lettres, 'beaux arts et sciences" (1863, 2 dln).
Bachelier
geb. 17 Juni 1485 to Toulouse, en waarschijnlijk overl. in 1566, was
een voortreffelijk beeldhouwer en bouwmeester, navolger v. Michel Angelo.
Bachelier (JEAN JACQ.), geb. to Parijs in
1724 en daar overl. 20 Apr. 1806, was een
verdienstelijk schilder v. bloom- en fruitstukken; hij was directeur v. d. porselein-fabriek
to Sevres, leeraar a. d. Academie, en schreef'
een leerrijke „Histoire de la peinture a la tire"
(1755).
Bacher (JuLius), geb. 8 Aug. 1810 te Ragnit in Oost-Pruisen, was een vruchtbaar tooneel- on romanschrijver. Hij had in d. geneeskunde gestudeerd en was v. 1837 t. 1845 arts
to Pebethee, maar wijdde zich daarna to Koningsbergen geheel a. d. letteren. Van zijn
treurspelen vonden grooten bijval: „Lucie"
(dat d. kwestie der echtscheiding behandelt)
en „Lady Seymour" (1864) benevens 't drama
„Aus dem Leben" (dat in 1851 met groot
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succes te Berlijn werd opgevoerd). Van zijn
romans dient vermeld : „Sibylle von Cleve"
(1865, 3 dln.); l'
I letzte Lebenstage"
(2e dr. 1859, 3 dln); ,,Napoleons letzte Hobe"
(18d68
in,) 6 dln) en „Prmzessin Sidonie" (1870,
3
Bachergebergte ('t) is d. waterscheiding
tuns. d. Drave en Save in Stiermarken; 't is
met bosschen bedekt, en a. d. voet met voortreffelijke wijnstokken beplant. d. Hoogste
top beet Planinka en bereikt 1560 M. bov. d.
zeespiegel.
B acherus (WOLFERT), klerk v. Johan de
Witt, vergezelde zijn meester op diens laatsten gang naar d. Gevangenpoort. Daar gekomen, werd hij afgezonden om een afschrift
v. 't • vonnis to vragen, dat over Corn. de
Witt was uitgesproken. Aan daze boodschap
had hij zijn behoud to danken, want in zijn
afwezen werd d. poort geopend en d. moord
a. d. beide broeders gepleegd.
B achet (CLAUDE GASPAR), heer V. Mezeriac,
was afstammeling v. een edel en oud geslacht
in Bresse. d. Stanivader was Pierre Bachet,
heer v. Meyseria (dus spreekt men Mezeriac
in Bresse uit), Vauluysant en Liomileres,
raadsheer en luitenant-generaal in 't baijuwschap v. Bresse, een uitstekend rechtsgeleerde on goad Latijnsch dichter. Er bestaan
v. dezen nog twee dln in ms. behelzende consulati6n, een verzameling Latijnsche gedichten
en een bundel brieven a. geleerden v. zijn tijd.
Zijn kleinzonen waren GUILLAUME BACHET,
heer v. Vauluysant, koninklijk raadsheer en
goad Latijnsch en Fransch dichter, 22 Apr.
1631 gest., on CLAUDE GASPAR. Doze studeerde
to Parijs en Rome en Zonderde zich daarna
to Bourg in Bresse af, waar hij zich met
't beoefenen der letteren onledig hield. Zijn
vrienden waren Vaugelas, Pelisson on vooral
Racan, wiens herdersspelen hij door zijn huisgenooten liet uitvoeren. Hij was een goad
Fransch on Latijnsch dichter, een uitstekend
taalkundige, ervaren in d. Grieksche taal, in
d. theologie, wijsbegeerte on wiskunde. Hij
overl. 26 Feb. 1638, 45 jaar oud. Hij was lid
der Fransche Academie, on schreef: „Proble=
mes plaisans et dOlectables qui se font par
les nombres" (Lyon, 1613-1624);
Alexandrini, Arithmeticorum, libri VI"
" (Paris,
VI
1621); „Les Epitres d'Ovide on vers Francais
avec de
s
(Bourg-en-Bresse,
1626); „Commentaires sur les Epitres d'Ovide"
(La nape, 1716, 2 t.) Dit werk is 't baste, dat
uit d. pen v. Bachet is gekomen. Bayle heeft
er veel gebruik van gemaakt voor zijn Dictionnaire.
Bachiene (WILLEM ALBERT), gab. to Leerdam, 24 Nov. 1712, stierf 6 Aug. 1783 als predikant der Hervormden on hoogleeraar to
Maastricht. Hij was een verdienstelijk aardrijkskundige. Voornamelijk zijn twee zijner
werken zeer gezocht geweest, nl. zijn „Heilige Geographie," 3 dln (Utrecht, 1738-1768,
in 1766 in 't Hoogduitsch vertaald), een aardrijksbeschrijving v. 't Joodsche land en d. daarmede in verband staande naburige gewesten,
on zijn „Kerkelijke Geographie,' waarin d.
verdeeling der Nederlanden, naar klassen en
synoden gevolgd is (Utrecht, 1778, 5 stn.) In 1768
heeft Bachiene ook een „Nieuwe Geographie"
der Nederlanden uitgegeven, en een vermeerderden druk v. J..Hubners „Algemeene Geogra..phief in 6 dln, bezorgd.
achmann (KARL FRIEDR.) gab. te Altenburg, 24 Juni 1785, studeerde to Jena, Dresden en Heidelberg, werd in 1813 hoogl. in d.
zedenleer en staatkunde to Jena, maar wijdde
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zich ook a. d. mineralogie, zoodat hij tot directeur v. 't Mineralogisch genootschap in
Saksen-Weimar benoemd werd. Hij is 't meest
bekend geworden door zijn geschriften over
wijsbegeerte on logica, was daarin een volger
v. KANT, maar tegenstander v. HEGEL, waarom
hij vinnige aanvallen to verduren had. Hij
overl. 20 Sept. 1855.
Bachmann (GOTTLOB LUDW. ERNST), gab.
1 Jan. 1792, studeerde to Leipzig en to Jena,
bereisde Z.-Europa., voornamelijk om in d.
bibliotheken d. oude letterkunde to bestudeeren, en werd in 1833 hoogl. a. d. hoogeschool
ostock. In 1843 doorzocht hij d. ZweedRostock.
sche boekerijen, in 1865 deed hij afstand v.
zijn betrekking en overl. 15 Apr. 1881. Hij
schreef o. a. „Die agyptische Papyrus der
vatikanischen Bibliothek" (1828); „Anecdota
graeca e codicibus bibliothecae regiae Parisiensis" (1828, 2 dln) on „Zur Handschriftenkunde" (1850-1861, 3 stn).
Bachmann (JOHN), gab. 4 Jan. 1790 in
Dutches county, nabij New-York, en overl. 24
Febr. 1874 te. Charleston, waar hij 59 jaar
predikant was geweest, had een belangrijk
aandeel in d. nat.-hist. schriften v. AUDUBON:
zelfs is diens bock over The Quadrupeds of
North-America" bijna geheel a. Bachmann te
danken. Evenzoo stond hij AGASSIZ in diens
dierk. studien ter zijde. Op theol. gebied
schreef hij : „Design and duty of the christian ministry" (1848) en „A defense of Luther
and the Reformation" (1853).
Bachmoet is een Russ. arrond-hoofdst. in
't gouvernement Jekaterinoslaw, met 19 000
inw., veel nijverheid en zoute bronnen in d.
nabijheid.
Bachtegan is een zoutmeer in PerziO t.
0. v. Sjiras. Het is 120 B.M. lang, ontvangt
't water uit d. rivier Polmar, maar verdroogt
des zomers, als wanneer d. bodem met fijn
zout bedekt is, dat dan ingezameld wordt.
13achtsjisara,i (d. i. Tuinpaleis) is een
stad met 14 000 inw. in d. Krim a. d. spoorw.
v. Losowo n. Sebastopol. Zij was eertijds d.
zetel v. d. Khan der Tartaren, waarvan 't
paleis nog met fraaie galerijen, marmeren
fonteinen on uitgestrekte tuinen bestaat. In d.
omtrek wordt veel ooft on wijn gewonnen,
en in d. stad bloeit handel en nijverheid.
Bachnone (ARNOLD) werd gab. omst. 1250.
Hij werd ook VILLANOVANVS genoemd naar zijn
geboorteplaats, maar of dit Villeneuve in Languedoc of Villanova in Arragon geweest is,
weet men niet. Hij trad to Barcelona op als geneesheer on wijsgeer, maar werd vervolgd, omdat hij d. dood v. koning Pedro v. Arragon en d.
aanstaanden ondergang der wereld voorspelde.
Hij vluchtte naar Parijs, maar hop daar gevaar als alchimist on ketter veroordeeld to
worden. Na een langen zwerftocht vond hij
in 1296 bescherming op Sicilia bij kon. Frederik II v. Arragon; maar toen daze hem in
1312 naar Avignon zond om paus Clemens V,
die daar ziek was, to genezen, kwam hij in
een schipbreuk om 't leven. Uit zijn werken
dat hij alchimist was; hij kende a. 't
kwik een bovennatuurlijke kracht toe, maar
hij kan als d. grondlegger der toegepaste
scheikunde beschouwd worden door d. vele'
nuttige vindingen en aanwijzingen, die hij
deed. Hij kende 't bismuth, 't gevaar v. koperen vaatwerk en d. distillate v. vluchtige

Bacillariaceae (Diatomaceae) heat een
familie der wieren uit d. orde der conjugatae
v. d. klasse der aten. Hiertoe behooren vole
soorten v, eencel ige wieren, die behalve
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bladgroen een bruine kleurstof bevatten en
net een kiezelzuur pantser omgeven zijn. Zij
vermenigvuldigen zich door verdeeling. Uit
d. kiezelschalen ontstaat bergmeel en infusorign-aarde. d. Diatome6n leven gedeeltelijk
in zout, gedeeltelijk in zoet water. Soorten
zijn : Melosiva, Navicula en Pinna.
Bacillen of staafbacterien behooren
tot d. splfjtzwammen. Zij zijn microscopisch
kleine dOncellige planten, die bij rotting v.
planten en bij ziekten v. mensch en dier snel
vermenigvuldigen en oorzaak zijn v. besmetting. Eerst in 't laatst der 19e eeuw is door
COHN, PASTEUR en KOCH 't wezen en d. ontwikkeling dozer zwammen bestudeerd, en o. a.
is in 1876 door Koch geconstateerd, dat B.
anthracis d. oorzaak is v. 't miltvuur.
Back (JACOBUS DE) was in 't midden der
17e eeuw geneesheer te Rotterdam, en heeft
zich door anatomische en physiologische werken beroemd gemaakt. In zijn diss. „de Corde"
(Rotterdam, 1648), later meermalen uitgeg.,
verdedigde hij d. ontdekking v. d. omloop v.
't bloed door Harvey, die destijds en nog vele
jaren later zeer veel tegenkanting in Europa
vond.
Backargandsj is een district v. Britsch
indi6, 172 vk. geog. mijl groot, met 1 900 000
bew., meest Hindoes. 't Ligt in Bengalen, t.
Z. v. Dakka, tuss. d. Ganges, d. Brahmapoetra
en d. golf v. Bengalen; 't is vol rivierarmen
en zoetwaterlagunen, aan overstrooming blootgesteld, vruchtbaar, maar vochtig. Er groeit
rijst, suikerriet en katoen; er zijn veel tijgers,
rhinocerossen, wilde zwijnen, herten, apen en
vooral vogels.
Backer (Jhr. Mr. CORNELIS), afstammeling
v. een Amsterdamsch patricisch gesl. en
oudste zoon v. d. rechtsgel. C. Backer, studeerde te Groningen, vestigde zich in 1821
als advocaat te Amsterdam,, en werd daar in
1832 rechter in d. rechtbank v. eersten aanleg. Weldra trok hij door zijn rechtsgel. en
staatkundige schriften, die een vrijzinnigen
geest ademden, d. algemeene aandacht, zoodat hij bij d. Grondwetsherziening v. 1848
eerst gekozen werd tot lid der Dubbele karner, en toen voor 't eerst rechtstreeksche
verkiezingen gehouden werden, tot lid der
9weede Kamer. In 1850 werd hij benoemd
tot commissaris des Konings in Overijsel,
welk ambt hij waardig vervulde tot zijn dood
op 30 Juni 1864.
Backer (THEOD. D.), geb. in 1839 en overl.
17 Sept. 1872 te Gent, was daar leeraar a. d.
middelbare school, en schreef: „Volksgezondheld; handboek v. Openb. en Bijzond. gezondheidsleer" (Gent, 1867).
Backhuizen (LuDoLF), in 1631 te Emden
geb., was een der verdienstelijkste zeeschilders.
In zijn jeugd was hij klerk op d. secretarie
zijner geboorteplaats. Hij toog in zijn 19e jaar
naar Amsterdam om er d. handel te leeren.
Spoedig geraakte hij door zijn schoonschrift bekend (waarin hij, zelfs nog toen hij een groot
schilder was, les gaf) verstond spoedig 't boekhouden en kwam in dienst bij d. koopman
Bartelet. Het aanschouwen v. 't scheeprijk IJ
deed grooten lust voor d. teekenkunst bij hem
ontstaan; hij teekende allerlei schepen met d.
pen. Snel ontwikkelde zich zijn talent. Spoedig
prees men zijn teekeningen, en men betaalde
ze steeds duurder. Daardoor aangemoedigd,
staakte hij 't kantoorwerk, om zich geheel a.
d. kunst te wijden. Hij studeerde bij Albert
v. Everdingen en oefende zich 't meest naar
d. natuur. Met 't technische der kunst was
hij weldra vertrouwd; ook deelden hem vele
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schilders en vooral d. zeeschilder Dubbels v,
hun ondervinding mede. Hij bestudeerde ook
d. versch. vaartuigen en d. tuigage, zoodat
d. zeeman, zijn werk ziende, zich als op zijn
element verplaatst zag. Hij bezat een sterke
verbeeldingskracht, die hem zelfs veroorloofde
tooneelen te schilderen, die hij hoorde verhalen, maar nimmer aanschouwd had. Zijn
schilderstukken zijn vol waarheid en leven;
'tzij hij d. stille kalmte of 't grootsche tooneel
der woedende baren schilderde, schepen ten
anker en toch in al d. bedrijvigheid v. 't
scheepsleven schetste of 't invallen eener bui,
't zweepen v. d. storm of 't vergaan der schepen.
In 't technische der kunst was hij zeer ervaren. 't Bevallig penseel der Hollandsche schilderschool paarde hij a. een breede opvatting.
In zijn teekening, vooral wat d. vaartuigen
betreft, is hij onberispelijk, in d. verdeeling
v. licht en bruin, en 't daardoor voortgebrachte
effect is hij een meester. Zijn koloriet is waar,
en getuigt v. zijn juist begrip der wateren,
die Nederland bespoelen. Men kan dezen
meester niet beoordeelen naar 't koloriet v.
eenige werken, wier kleuren door d. tijd donker geworden zijn. Het is natuurlijk, dat men
zijn helder gebleven stukken duurder betaalt.
Soms heeft hij ook allegorische voorstellingen en stadsgezichten vervaardigd. Backhuizens naam werd niet alleen in Nederland, maar
alom beroemd. d. Koning v. Pruisen, d. Keurvorst v. Saksen, d. Groothertog v. Toscane
bezochten zijn werkplaats, kochten zijn kunst
of deden hem bestellingen; czaar Peter leerde
v. hem d. kunst om schepen te teekenen.
Burgemeesteren v. Amsterdam lieten hem in
1665 een groote schilderij vervaardigen, die d.
koopstad in al hare grootheid voorstelde, welke
zij d. Franschen koning Lodewijk XIV aanboden, waarvoor zij d. kunstenaar f 1300 en
een geschenk vereerden. Dit stuk is than
nog een sieraad der Louvre. Behalve dit bezit
d. Louvre er vier. Ook zijn er in d. museums te
Berlijn, Dresden, MiAnchen, s. Petersburg en
Florence (in d. galerij Pitti). In Engeland vindt
men misschien d. meeste..In 't Rijksmuseum
te 's Gravenhage is v. zijne hand „Een woelende
zee met schepen" en
terugkomst v. Willem III uit Engeland th
to Maassluis" ; in dat te
Amsterdam „Een gezicht a. 't IJ", „Een afdrijvende stormbui" en 't kapitale historie-stuk
,De raadpensionaris De Witt, zich in 1665 aan
1Doord der vloot begevende"; in 't museum
Boymans De heuvelachtige oever v. een
meer." d. Schilderij „Een storm op zee", die
in 't kabinet v. koning Willem II was, bracht
bij d. verkooping f 5650 op; op d. verkooping
v. Martini te Parijs, in 1844, gold een zijner
stukken 5300 francs. Ook zijn teekeningen,
meest met 0. inkt en bruin gewasschen,
zijn vol gevoel en waarheid, en munten in
bevallige behandeling uit. d. Meeste dezer
vindt men in d. verzamelingen v. Nederlanders, die ze, in evenredigheid tot d. schilderijen,
nog duurder betalen. Op d. verkooping v. Ploos
van Amstel golden ze f 188, f 235 en f 305;
op die v. Sluiter werd f 500 besteed voor een
zeegezicht in 0. inkt, en op die v. De Vos
f 630 voor een gezicht uit 't IJ op Amsterdam. Op 't laatst zijns levens hield Backhuizen zich nog met etsen onledig, en schoon hij
reeds 71 jaar telde, was zijn hand nog vast
en zijn teekening geestig. 't Etswerk, ten titel
voerende : „d. IJ-stroom en zeegezichten, geteekend en gegtst door Ludolf Backhuizen,
1701, in Amsterdam", met een opdracht in d.
Latijnsche taal v. Janus Broekhusius en zijn
portret in zwarte kunst, bevat 10 bladen; be
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halve dit, etste hij nog een zeehaven en een
rotsachtige kust, benevens zijn eigen portret,
voor welke drie op d. verkooping v. d. gnat'
v. Fries f 400 betaald word. P. C. Carrot, R.
Delvaux, N. Daudet en Sallieth hebben naar
hem gegraveerd. Backhuizen stierf to Amster.
dam in 1709. Zijn monogram is L. B. Een kleinzoon v. d. zeeschilder, L. Backhuizen d. jonge,
geb. to Amsterdam in 1717 en te Rotterdam in
1782 overt., heeft d. schilderkunst als dilettant
beoefend, en nam krijgstooneelen te land, met
'tgeen daartoe behoort, tot onderwerp zijner
studien.
Backstrom (JEAN FREDERIC), godgeleerde
en geneeskundige, leefde op 't eind der 17e
eeuw. Hij leidde een zwervend leven, woonde
eenigen tijd te Londen, waar hij lid der koninklijke maatschappij werd, en vestigde zich
eindelijk te Konstantinopel, waar hij een boekdrukkerij oprichtte en vele ascetische schriften uitgaf. Hij is schrijver v. „De plica polonica" (Koppenh. 1723); „Nova aestus marini
theoria" (L. B. 1734) en „L'art de nager, ou
invention a l'aide de laquelle on peut toujours
se sauver du naufrage" (Amst., 1741).
Backstrom (PER JOH. EDV.), Zweedsch
dichter, werd 27 Oct. 1841 to Stockholm geb.
en studeerde te Upsala, maar wijdde zich a.
d. po6zie. Zijn dichtbundels: , Lyriska dikter"
(1870) en , Sanger och Berattelser" (1876) vonden grooten bijval, en zijn drama's : „En
Krona" (1868); „Evan systrar" (1869); „Forsta
Maj" (1870); „Carinas Lyus" (1871); ,De Fortrijckta" (1872) en „Dagvard Frey" (1877) werden
te Stockholm met groot succes ten tooneele
gebracht. 't Laatstgen. drama, dat herhaalde
drukken beleefde, wordt als zijn meesterstuk
beschouwd. Hij overt. 12 Feb. 1886.
Racier d'Albe (LOUIS ALB. GUILLAIN DE),
geb. te s. Pol in Frankrijk, in 1762, legde zich
aanvankelijk met goed gevolg toe 44) 't schilderen v. Italiaamsche landschappen, maar
trad na d. Omwenteling v. 1789 in d. krijgsdienst, trok als artillerie-officier naar
en vervaardigde een topographische kaart v.
't oorlogstooneel in 30 bladen, waarvan hij 't
graveeren to Milaan te midden v. d. afwisselende oorlogskansen zelf bestuurde. Hij klom
onder Napoleon op tot brigade-generaal, maar
leefde onder Lodewijk XVIII ambteloos en
overt. 12 Sept. 1824. Hij heeft een belangrijke
verhandeling over 't graveeren v. landkaarten geschreven. Op Trianon is v. hem een
kapitale schilderij, „d. Slag bij Arcola" voorstellende.
.Bacnieister (AnoLF) geb. 9 Juli 1827 to
Eszlingen, studeerde to Tilbingen, maar nam
deel a. d. volksbeweging v. 1848 en diende bij
d. Badensche vrijscharen onder Herwegh. Hij
geraakte daardoor in gevangenschap, bereidde
zich toen voor zijn letterk. examen, maar
moest, als verdacht v. staatk. woelingen,
wachten tot 1853, eer hij toegelaten word.
Hij was meest in ondergeschikte betrekking
bij 't onderwijs werkzaam, maar kwam in
1864 in d. redactie v. d. „Allgemeine Zeitung"
en in 1870 als medewerker a. 't tijdschrift
Ausland". Hij overt. 25 Mrt 1873 to
ttgart.
Stu
Stuttgart HU schreef: „Konradin" (1849, een
treurspel); „Liederbuch ffir die Deutsche Jugend" (fie dr. 1877); „Gudrun" (2e dr. 1875);
„Deutsche Sonette" (1860); „Allemannische
Wanderungen" (1867) en vele kleinere geschriften en voortreffelUke vertalingen.
Bac-ninh is een stad in 't Achter-Indische
rijk Tonkin (Tong King) a. d. mond v. d. Roode
rivier, nabil d. Chineesche grens. d. Stad telt
slechts 7000 inw., maar is vermaard gewor-
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den door d. nederlaag, die d. Franschen daar
op 12 Mrt 1884 a. d. Chineezen toebrachten.
d. Chineesche regeering had verklaard, dat
zij 't oprukken der Franschen tegen _Oac-ninh
ads een begin v. d. oorlog zou beschouwen.
d. Divisie-generaal MILLOT rukte evenwel tegen d. Chineesche macht op, die met verlies
v. 100 kanonnen in goede orde attrok. Sedert
hebben d. Franschen er een sterke citadel en
een garnizoen v. 2000 man.
Baco (ROGER) was een wijsgeer die, terwijl
zijn tijdgenooten d. tijd door allerlei bespiegelingen verbeuzelden, zich oefende in 't groote
book der natuur; hij was natuurk., werktuigk.,
scheik., wisk., astronoom on geneesk. In 1214
to Ilchester, in 't graatschap Somerset geb.,
word hij tot d. geestelijken stand opgeleid a.
d. hoogesch. to Oxford en to Parijs; daarna
verbleef hij to Oxford in 't klooster der Franciskanen, waar hij eenige jongelieden om zich
vereenigde, die hij in d. natuurk. wetenschappen onderwees. Baco verkreeg weldra, door
zijn veelzijdige geleerdheid, d. bijnaam v. doctor Mirabilis. hij was d. eerste, die d. onnauwkeurigheid v. d. Juliaansche tijdrekening
ontdekte, waarom hij, hoewel vergeefs, in 12b4
a. paus Clemens IV een voorstel tot verbetering deed. Baco gaf door zijn natuur- en
scheikundige onderzoekingen on daaruit ontstaand ongeloof a. bovennatuurlijke verschijnselen aanleiding, dat zijn kloosterbroeders hem
v. tooverij beschuldigden, zoodat hij onder
paus Nicolaas III gedurende 10 jaar in gevangenschap doorbracht ; hieruit bevrijd, leefde hij
nog weinige jaren in stilte to Oxford on stierf
in 1292 (volgens anderen in 1284). Ofschoon
hij in vele opzichten duidelijker denkbeelden
had, dan men v. zijn tijdvak kan verwachten,
was hij toch niet verlicht genoeg, om zich
geheel v. alchemistische begrippen to ontdoen.
Hij verdedigde d. mogelijkheid der metaalverandering, on sprak over d. steen der wijzen
ale over iets bestaands. Roger Baco schijnt
evenwel niet practisch d. alchemie to hebben
beoefend, want in zijn geschriften komen bijna
goon nieuwe bereidingswijzen voor, welke
daarenboven met raadselachtige woorden worden beschreven, waarbij reeds een over d.
bereiding v. een naar buskruit gelUkend mengsel voorkomt. d. Scheikunde is hem goede
denkbeelden verschuldigd, die in zijn talrijke
geschriften gevonden worden, waarvan vele
nog als manuscripten in Engelsche bibliotheken berusten on slechts voor een deel over
alchemie handelen; eenige werden in d. 16e
eeuw gedrukt, waaronder voor d. geschiedenis
der scheikunde belangrijk zijn: „Opus majus";
„Speculum alchemiae"; „Alchemia major";
„Epistoler de secretis operibus artis et naturae
et nullitate magiae"; „Breve breviarium de
dono Der; „Speculum Secretorura" en ,,Tractatus trium verborum". (Verg. „Histotre de
la Chimie" par Dr. F. Hoofer, 1843).
Bacon (FaAticts), lord VERULAM, viscount of
s. ALBANS, was een man, die aan uitstekend
talent een grooten rUkdom v. kundigheden
paarde. Hij werd 22 Jan. 1561 to London geb.
Zijn wader, N. Bacon, was grootzegelbewaarder
onder koningin Elizabeth. Reeds vroeg gaf
FRANCIS zulke in 't oog loopende blijken v.
verstand, dat d. Koningin hem hare opmerkzaamheid waardig keurde, on hem wel eons
haar jongen zegelbewaarder noemde. Hij studeerde eerst a. d. universiteit to Cambridge,
die hij na drie jaar verliet, met verachting
der scholastieke wijsbegeerte; hij ging naar
Parijs, waar hij, onder toezicht v. d. Engelschen gezant sir A. Paulet, zich voornamelijk
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met d. statistiek en diplomatie bezig hield.
In 1580 kwam wegens d. dood zips waders
in Engeland terug. Hier was hij in d. aanyang niet gelukkig. Zijn oom, lord Bur1(310,
eerste minister der Koningin, was hem niet
genegen, en verhinderde zijn bevordering.
Graaf Essex was hem wel gunstig, maar kon
slechts, wijl hij tegen d. eersten minister niet
was opgewassen, door weldaden d. toestand
v. d. jongen Bacon verbeteren. Deze weldaden
heeft Bacon later met ondank vergolden. In
1585 werd hij tot lid v. 't Parlement gekozen.
Om zich bij 't yolk bemind te maken, trad
hij tegen zijn beschermer, graaf Essex, als aanklager op. Wijl hij echter hierdoor 't misnoegen v. 't Hof ondervond, sloeg hij spoedig
een anderen weg in. Onder Jacobus I klom
hij spoedig tot d. hoogste waardigheden op,
door dat hij zich onbepaald schikte naar d.
wil v. 's Konings gunsteling, Buckingham. In
zijn rechterlijke betrekking nam hij misbruiken in bescherming en liet hij zich omkoopen,
zoodat in 1621 't Parlement er zich mede bemoeide. Hij werd verwezen tot gevangenis,
zoolang 't d. Koning behaagde, tot een boete
v. 40 000 p. st. en buitendien voor geheel zijn
leven ongeschikt verklaard, om a. 't Hof te
verschijnen, om eenig staatsambt te bekleeden of zitting in 't Parlement te nemen. Dat
vonnis werd echter niet ten uitvoer gelegd.
Integendeel gaf hem d. regeering een pensioen v. 1200 p. st. en werd hij op nieuw in
't Parlement geroepen, waar hij echter niet
verscheen. Hij overl. in Apr. 1626. Mocht Bacon
door deze schets weinig achting wekken, groot
was hij in d. wetenschap. In 1597 trad hij voor
't eerst als schrijver op, en sedert dien tijd
is er v. hem zeer veel in 't licht gekomen.
Zijn merkwaardigste werk, dat ook d. meeste
lezers vond, is 't „Novum organon scientiarum", en vervolgens : „De dignitate et augmentis scientiarum". In 't eerstgen. werk bewees hij, wat men tot nog toe geheel over 't
hoofd had gezien, dat d. eenige weg om tot
stellige, bruikbare wetenschap te geraken, d.
waarneming der natuur is. In 't tweede poogde
hij d. wetenschappen te regelen naar d. orde der
zielsvermogens, met welke zij in betrekking
staan. Met opzicht tot d. natuur, is hij op 't
spoor geweest v. belangrijke ontdekkingen v.
d. veerkracht en d. zwaarte der lucht, en v.
d. zwaartekracht had hij reeds denkbeelden,
die door latere ontdekkingen bevestigd zijn.
In zijn boek „Sylva Sylvarum" geeft hij blijken v. diepe blikken in d. natuurlijke hist.
Ook heeft hij behartigenswaardige denkbeelden betrekkelijk d. geneeskunde medegedeeld.
Met betrekking tot d. wetenschap v. 't recht
heeft hij niet alleen als rechtsgeleerde, maar
ook als wijsgeer en wetgever hoogst belang.
rijke „Aphorismen" geschreven. Voor d. zedekunde zijn d. „Sermones fideles" v. gewicht
wegens d. diepe menschenkennis, die daarin
doorstraalt. Zijn „Nova Atlantis" getuigt v.
d. gloed en d. klaarheid zijner verbeelding;
zijn „Historia regni Henrici VII Anglorum
Regis" v. Ain talent als geschiedschrijver;
zip boek „De Sapientia veterum" v. zijn kenins der oudheid. Zoo stond htj in elke wetenschap op 't toen hoogst bereikbare punt.
Hierop schijnt d. wiskunde een uitzondering
te maken; hoezeer hij deze dringend aanbeveelt, was 14 deze blijkbaar toch minder
meester. Hieruit is 't to verkiaren, dat d. man,
die alle vooroordeel 't hoofd bood, 't stelsel
v. COPERNICUS bestreed. d. Schriften v. Bacon
zijn deels in 't Latijn, deels in 't Engelsch
geschreven, in ondersch. uitgaven. d. Laatste
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en volledigste is die, welke te Londen v.
1825 t. 1834 in 16 dln is verschenen door MONTAGUE bezorgd. Verg. over BACON ci. „Essays"
v. MACAULAY, V. DIXON en 't werk v. KUNO
FISCHER Francis Bacon and seine Nachfolger"
(2e dr. 1875).
Bacon (JOHN), geb. te Londen in 1740, legde
zich aanvankelijk toe op 't porseleinschilderen,
maar trok weldra d. aandacht door zijn uitstekend geslaagde proeven v. beeldhouwwerk.
Hij verwierf een aantal onderscheidingen,
vooral na d. tentoonstelling v. een beeld v.
Mars. Hij werd lid der Kon. Academie v.
schoone kunsten, vervaardigde d. buste v. koning George III, monumenten in d. Westminsterabbey en in d. s. Paulskerk on overl.
7 Aug. 1799.
Bacot (GERRIT JAC. GEO.), geb. te Doornik,
gepromoveerd in d. godgel. en wijsbeg., werd
in 1770 predikant te Eenrum, maar mengde
zich als ijverig patriot in d. burgertwisten,
zoodat hij bij d. herstelling v. Willem V in
1787 moest vluchten, en in 1788 bij verstek
tot verbanning en boete veroordeeld werd.
Hij week naar Duinkerken, en stichtte daar
een algemeene Protestantsche gemeente, maar
keerde na d. omwenteling v. 1795 naar Groningen terug, en werd naar d. Nationale vergadering te 's Gravenhage afgevaardigd. In
1797 verwierf hij te Groningen 't doctoraat in
d. rechten; hij werd lid der rechtbank en
eerlang raadsheer in 't hooggerechtshof te
's Gravenhage, waar hij in 1818 overleed. Hij
heeft ondersch. dichtwerken uitgegeven, o. a.
,,d. Zedelijke natuur in verband met d. burgerlijke maatschappij" (1770); „Gods wijsheid
in Zijn werken" en „Wijsgeerige en dichtlievende mengelstoffen" (1811).
Baca (uitspr. Baatsj.) is een Hongaarsch
comitaat tuns. d. Donau en d. Theiss, in 't Z.,
waar deze rivieren zich met elk. vereenigen.
't Is 200 vk. geogr. mijl grout en heeft ruim
een half millioen bew., Magyaren, Duitschers,
Slavoni8rs en Isra8lieten, die in d. volksbeweging v. 1848 en '49 hevig tegen elk. gestreden hebben. d. Grond is laag en moerassig
maar zeer vruchtbaar, en brengt veel tarwe,
wijn en tabak voort. d. Stad Bcicsheeft slechts
3000 inw. d. Hoofdstad heet Zombor.
.Bacsanyi (JANos), geb. 11 Mei 1763, te
Tapoltza in Hongarije, genoot een wetenschappelijke opvoeding, en verwierf spoedig
eenige beroemdheid door zijn gedicht: „d.
Dapperheid der Hongaren" (Pest, 1785), maar
geraakte door gedichten, die een vrijzinnigen
geest hadden en door een samenzwering tegen
bisschop Martiusvitsj in d. Oostenr. staatsgevangenis op d. Spielberg. In 1796 werd hij
ontslagen en opgenomen in d. redactie v. d.
Hongaarsche „Minerva". Toen Napoleon in
1809 bij 't bezetten v. Weenen een proclamatie
a. d. Hongaren uitvaardigde, vertaalde Bacsanyi die in 't Hongaarsch. Om d. wraak
hierover te ontgaan, vestigde hij zich te
Parijs. Na d. val v. Napoleon werd hij uitgeleverd en te Linz geInterneerd, waar hij
v. een Fransch pensioen leefde, en op 12 Mei
1845 overleed. Zijn verzamelde gedichten zijn
in 1827 en 1835 to Budapest uitgegeven.
.Bacterien zijn eencellige planten, die een
groep vormen v. d. afdeeling der spllitzwammen (Schizomyceten). Zij zijn microscopisch
klein, missen bladgroen, en zijn nog niet voldoende bekend, om ze in soorten te onderscheiden. Naar d. vorm kent men kogelbacterien of micrococcen, staafbacteri8n of bacillen
(zie dat art.) en schroefdraadbacteri8n of spirillen. 't Is bewezen, dat deze vormen niet
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in elkander overgaan, dat d. spirillen en vele
bacillen een zelfstandige beweging hebben,
maar d. micrococcen niet. Men heeft bi.j deze
eenvoudige organismen een celwand en celinhoud (protoplasma) onderscheiden, maar een
celkern nog niet. d. Vermenigvuldiging geschiedt door celverdeeling, als wanneer d.
eel door 't ontstaan v. een middelschot in
twee6n gesplitst wordt, en door sporenvorming. Aanvankelijk geloofde men a. zelfwording (generatio spontanea) in stikstof houdende lichamen, 't is bewezen, dat dit niet zoo
is, maar dat d. cellen of sporen in d. regel
overal voorhanden zijn, lang levensvatbaar
blijven, en bij rotting, gisting of ziekelijke
ontbinding verbazend snel vermenigvuldigen.
Bij een verhitting tot 130° C. gaat d. levensvatbaarheid nog niet verloren. Onder doeltreffende voorzorgen kunnen in zetmeel, gelatine
of bloedwei kolonien v. onderscheiden bacteriCn worden aangekweekt, en daardoor is
men bekend geworden met d. ondersch. vormen en d. omstandigheden, onder welke zij
worden aangetroffen. Zoo heeft men leeren
onderscheiden d. tuberkel-bacil, die in d. afscheidingen v. teringlijders wordt aangetroffen en
't vermogen bezit, om in een dierlijk lichaam
tuberculose te doen ontstaan, waardoor d.
besmettelijkheid v. tering bewezen is; d. leprabacil, die in 't onderhuidsche celweefsel der
melaatschen voortwoekert; d. cholera-bacil,
door Koch ontdekt in d. darmen en uitwerpsels v. choleralijders ; d. typhus-bacil, door
Gaff ky met zekerheid aangetoond en beschreven; d. spiril v. febris recurrens (terugkeerende
koorts); d. miltvuur-bacil bij 't vee, ook gevaarlijk voor d. mensch; d. etter-micrococcus
(staphylococcus en streptococcus), die in alle
ziektegevallen, waarbij etter ontstaat, gevonden wordt, en kent men nog vele andere
bacterign. Een werk, waarin d. tot dusver
verworven kennis der bacterien bijeen is gevoegd, heet „Grundrisz der Bakterien-kunde"
(door Frankel, 1887).
Bactriers (d.) waren nomaden, die zich
a. d. Oxus nederzetten. Zij bouwden daar
bij 't gebergte Paropamisus d. stad Zariaspa
of Bactra, 't tegenw. Balkh. Zij dreven karavaan-handel in d. landsproducten en vormden
't kruispunt v. d. groote handelswegen, die
N.-India met Voorliggend Azi6 en Mongolia
verbonden. d. Bactriers verwierven zich door
landbouw, handel en nijverheid schatten, en
vormden een bloeiend Bactrisch rijk, dat zich
vele eeuwen staande hield. Hun eeredienst
bestond in d. aanbidding v. d. zon en 't vuur,
en was nauw verbonden met d. regeering. d.
Perzische eeredienst ongeveer zes eeuwen v.
Chr. door Zoroaster (Zerduscht) hervormd, heeft
ontwijfelbaar uit Bactrio zijn oorsprong. Volgens Zoroaster bestaat er een goed wezen
(Ormoezd) en een kwaad wezen (Ahriman).
Deze leer is in d. Zendtaal, een verwante v.
't Sanskriet, geschreven, en verzameld onder
d. naam v. Zend-avesta, d. i. levend woord. d.
Medische koning Deloces onderwierp BactriC,
en toen Cyrus Medic beheerschth, stelde hij
over d. Bactriers zijn zoon Smerdes tot landvoogd aan, en sedert werd het door satrapen
geregeerd, waarvan Bessus, d. verrader v.
Darius III, d. laatste was. Alexander de Groot@
veroverde het, drong tot d. uiterste Noordgrens door, en lijfde het bij 't Macedonische rijk
in. Langen tijd was d. gesch. v. Bactrig alleen
bekend uit deze weinige berichten, doch sedert
't begin v. d. 190 eeuw is een meer samenhangende geschiedenis mogelyk geworden door d.
vondst v. een menigte Grieksch-Bactrische en
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Indo-Scythische munten in topes of grafheuvels. Deze leveren ons een reeks v. vorstennamen, en geven door beelden en opschriften vele aanwijzingen omtr. d. politieken en
beschavingstoestand der BactriCrs. Verg. Wilson ,Ariana antiqua" (Lond., 1841) en Lassen
„Indischer Alterthumskunde" (Bonn, 1849).
B actris heet een palmengeslacht, welks
soorten, meest in heestervorm, in Brazili8 en
't vaste land v. Mid len-Amerika groeien, en
een eivormige steenvrucht leveren. Van B.
minor worden wandelstokken en pijpenroeren
vervaardigd, en uit B. maraja wordt een
wijnachtige drank bereid.
Bacup is een Eng. stad met wol- en katoenfabrieken en 25 000 inw. in Lancashire a. d.
spoorweg v. Lancaster naar York.
Baculus is d. Lat. naam v. d. stok als
tuchtmiddel. Baculus pastoralis of B. episcopalis is d. kromstaf, d. herdersstaf als teeken
der bisschoppelijke macht.
B aczko (LUDW. AD . FRANS JOS. v.) geb. 8
Juni 1756, te Lyk in Oost-Pruisen, ontving
zijn wetenschappelijke vorming a. 't Collegium
Fredericianum te Koningsbergen. Door verlamming beroofd v. 't gebruik v. rechter-voet
en rechterarm, en sedert zijn 21e jaar blind,
leefde hij bekrompen v. een jaarlijksche ondersteuning v. 200 Rijksdaalders. In 1799 werd
hij hoogleer. in d. geschiedenis a. d. Artillerieacademie te Koningsbergen, doch verloor die
betrekking, toen d. Academie ophield te bestaan. In d. Bevrijdingsoorlog dienden al zijn
zonen tegen d. Franschen. Na d. herstelling
v. Pruisen werd hij hoogleer. a. d. Brigadeschool te Koningsbergen, waar hij 27 Dirt 1823
overl. Behalve zijn autobiographie bestaan
v. hem d. volgende historische geschriften :
„Geschichte Preuszens" (1792 t. 1800, 6 Thle);
1803, der Geschichte Preuszens (1802 t.
1803, 3 Thle); „Lehrbuch der Welt-und Menschengeschichte" (1803, 2 Thle); „Historische
Unterhaltungen" (1826, 2e Aufl.) en „Geschichte
der Franz. Revolution" (2 Thle, 2e Aufl. 1812).
Verder schreef 14 vele romans, die zich door
rijke fantasie en levendige voordracht onderscheiden, en eenige tooneelstukken.
Bad (Een), Lat. balneum, is in d. ruimsten
zin 't oponthoud in een middelstof, die v. d.
gewone omgeving verschilt, Men kan zich
baden in gas, in vocht, .in mengsels en in
poedervormige stoften. d. Gasvormige zijn Of
waterdampen met of zonder verwarming der
atmosfeer Of baden, waarin 't lichaam geheel
of gedeeltelijk wordt blootgesteld a. door kunst
voortgebrachte of in d. natuur zich ontwikkelende gassoorten, als koolzuur of zwavelwaterstof. Vloeibare baden bestaan Of uit zuiver water, waarbij men dan nog douches, stuifen stortbaden onderscheidt, v. lage of hooge
temperatuur Of uit water, waarin zouten of
gassoorten zijn opgelost. Deze oplossing geschiedt door d. natuur in 't zeewater en in
d. minerale bronnen of door kunst in d. versch.
badinrichtingen. Tot deze baden behooren d.
melk- en d. bouillonbaden en d. afgietsels of
afkooksels v. dierlijke en plantaardige stoffen.
Halfvloeibare baden zijn mengsels v. water met
zelfstandigheden, die daarin niet opgelost kunnen worden, zooals bijv. sltjkbaden. Eindelijk
zijn er baden in vaste lichamen, waarbij geen
vloeistof is gemengd, bijv. asch-, dennennaalden-, zemel- en zandbaden. 't Baden dient tot
gezondheidsbevordering of tot geneesmiddel,
't bevordert d. algemeene gezondheid in hooge
mate ; 't-reinigt en versterkt d. huid, en verhoogt hare veerkracht niet alleen, maar ook
die v. 't geheele lichaam. In dit geval wordt
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gewoon water en zeewater gebruikt. 't Zeebad wordt tevens als krachtig geneesmiddel
in vele ziekten aangeraden. Onbekendheid met
't groote nut v. 't bad weerhoudt velen v. 't
gebruik; slechte gevolgen v. een verkeerde en
ontijdige aanwending schrikt anderen af, en
toch is 't geregeld gebruik v. 't bad een krachtig
middel om d. gezondheid te behouden en d.
lichaamskracht te verhoogen. d. Huid is 't
groote zuiveringswerktuig v. ons lichaam. Dagelijks worden door haar, zichtbaar en onzichtbaar, vele voor d. bewerktuiging nadeelige
stoffen verwijderd. Door 't baden in water, v.
welke temperatuur ook, wordt die verrichting
verhoogd, en d. zelfstandigheden, die niet door
wrijving der kleederen en verdamping verdwijnen, verwijderd. 't Veronachtzamen der
huidreiniging heeft nadeelige gevolgen, die
zich langzamerhand openbaren, hoofdzakelijk
onder d. vorm v. ingewand- en huidziekten.
't Wasschen der huid en baden bevorderen
dus onmiddellijk d. gezondheid. Middellijk doet
dit 't baden door d. veerkracht v. d. huid en
't lichaam te verhoogen. Dit is voornamelijk
't geval met d. baden, wier temperatuur aanmerkelijk lager is dan die v. 't lichaam. d.
Groote warmte-capaciteit v. 't water berooft
't lichaam spoedig v. een deel zijner warmte.
Gaat die warmte-onttrekking te ver, dan werkt
't bad nadeelig; blijft zij binnen d. perken,
dan verhoogt 't d. veerkracht des lichaams,
omdat dit tegen 't warmteverlies reageert en
door snellere werking meer warmte tracht
voort to brengen.
d. Eerste indruk v. een koud bad is onaangenaam, d. huidzenuwen ontvangen en deelen dien onmiddellijk made a. 't geheele organismus; d. huid en hare vaten trekken zich
to zamen, 't bloed wordt naar 't hart gedreven.
Die indruk, zoo 't bad niet al to koud is, gaat
echter spoedig verloren; 't hart stuwt met
meerder kracht 't blood naar d. peripherie; 't
koude gevoel vermindert, maakt plaats voor
dat v. warmte en komt eerst na korteren of
langeren duur terug. d. Terugkomende koude
bewijst, dat d. algemeene warmtegraad v. 't
lichaam vermindert; daze zal afdalen tot die
v. 't bad en is die zeer laag, dan kan d. dood
op een lang verblijf in 't bad volgen. Spoediger is d. verkoeling in loopend dan in stil
water. d. Lichaamsverkoeling wordt beperkt
en verminderd door sterke beweging, door
zwemmen; actieve beweging versnelt d. ademhaling, brengt daardoor warmte voort, en
werkt dus d. verkoeling tegen. Hetzelfde gebeurt, ofschoon in geringer mate , door d. golfslag, die d. samentrekking der huid, en zelfs
der onderliggende spieren opwekt. 't Koude
bad wekt dus, als men er niet to lang in
verblijft, d. huid tot werkzaamheid op; die
verhoogde werkzaamheid brengt in d. huid
dezelfde gevolgen voort als in andere lichaamsdeelen, zij maakt haar geschikter tot 't volbrengen harer verrichtingen. Bovendien ver
sterkt 't koude bad 't zenuwstelsel; die afwisselende gewaarwording v. warmte en koude,
d. verhoogde werkzaamheid gedurende 't bad,
welke zich tot - alle zenuwtakken uitstrekt,
maakt 't krachtiger en stelt 't in staat meer
weerstand to bieden a. d. schadelijke invloeden
der buitenwereld, vooral die v. snelle temperatuursverwisseling ; waarbij gevoegd moeten
wordon d. voordeelen, die uit een meerdere
reinheid der huid voortspruiten.
Er ziju echter voorzorgen in acht to nemen
bij 't baden, wier verzuim ziekte, ja d. dood
ten gevolge kan hebben. d. Gevoeligheid der
menschen verschilt; d. een ontvangt een in-
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druk v. koude, waar d. ander dien niet eens
opmerkt. Naar die gevoeligheid, niet naar d.
thermometer moet 't baden geregeld worden.
Wie zich a. 't baden wil gewennen, vange
niet aan met koude baden; d. temperatuur v.
't bad, vooral in stilstaand water, dat actieve
bewegingen belet, zij in d. aanvang slechts
weinig beneden die des lichaams. In zee, bij
golfslag, en in d. rivieren, zoo men zwemmen
kan, mag d. temperatuur reeds een vrij groot
aantal graden met (1. lichaamswarmte verschillen. Men ga ook niet in 't bad onmiddellijk na d. maaltijd, of als men koud is. Het
is bijv. verkeerd, in d. vroegen morgen in een
open rijtuig naar 't zeebad te rijden en zich
verkleumd door d. ochtendkoude a. 't nog niet
door d. zon verwarmde water bloot to stellen.
Liever wandele men eenigen tijd langs 't
strand, tot men zich aangenaam warm gevoelt. In 't bad blijve men niet langer dan
tot men voor d. tweede maal 't gevoel v.
koude begint waar te nemen. Een wandeling
na 't bad bevordert d. terugwerking en verhoogt dus d. gunstigen invloed v. 't bad.
Een bad wordt warm genoemd, als 't tot
25° a 30° C. is verwarmd. Als reinigingsmiddel verdient 't d. voorkeur boven 't koude
bad, maar 't mist d. versterkende eigenschappen. d. Indruk v. 't warme bad is aangenaam;
't in d. huid opgewekte warmtegevoel verbreidt zich door d. organen; 't warme water
doordringt d. opperhuid en doet hare cellen
zwellen; 't gewicht v. 't lichaam neemt toe,
door een aanmerkelijke opname v. water ;
hierdoor en door d. werking der warmte op
't geheele zenuwstelsel ontstaat 't gevoel v.
aangename, verkwikkende ontspanning. Hierdoor verklaart zich 't genot v. 't warme bad
na doorgestane zware vermoeienissen v. welken aard ook. Daarom is d. aanwending zoo
weldadig in vele zenuwziekten. 't Warme bad
is een onmisbaar middel ter bewaring v. d.
gezondheid v. jonge kinderen. 't Gebruik v.
warme baden is ook voor grijsaards v. groot
nut. Als geneesmiddel wordt 't veelvuldig
aangewend. 't Verblijf in zulk een bad, dat
bij gezonden niet langer dan een uur, bij jonge
kinderen hoogstens 15 minuten mag duren,
wordt dan langer, soms uren gerekt, maar
moet dan aldoor op denzelfden warmtegraad
gehouden worden.
Heete baden zijn die, welke d. warmtegraad
v. 't lichaam overtreffen. Als middel ter bewaring v. d. gezondheid zijn zij nooit to gebruiken. Slechts zelden is d. aanwending als
geneesmiddel noodzakelijk. 't Heete bad vermeerdert d. lichaamswarmte, en zet daardoor
alle organen in meerdere of mindere mate
uit. 't Vermeerdert d. huiduitwaseming, zoodat volgens LEMONNIER, door oponthoud in
een bad v. 45° C. gedurende 8 minuten, d.
lichaamszwaarte met 20 med. ons was verminderd. 't Versnelt d. bloedsomloop en wekt
bloedophoopingen in d. peripherische deelen
en 't hoofd op. Dikwijls gebruikt, verzwakt
het buitengemeen, en wordt het oorzaak v.
ziekten.
Dampbaden worden in droge en vochtige
onderscheiden. Droge dampbaden bestaan uit
verwarmde luchtsoorten, vochtige uit met
lucht gemengden waterdamp. Hierdoor kan
't lichaam a. een zeer hoogen warmtegraad
blootgesteld worden. Tillet en Duhamel maken
gewag v. een meisje, dat 12 minuten in eon.
tot 60° C. verwarmd droog bad bleef. Vochtige dampbaden, boven 45° C. verwarmd, worden moeilijk verdragen. Elk dampbad verhoogt d. eigen warmte v. 't lichaam, versnelt
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d. bloedsomloop en vermeerdert in hooge mate
d. lauiduitwaseming. 't Vochtige dampbad is
in landen in gebruik, wier temperatuur geheel
tegenovergesteld, maar wier atmosfeer droog
is : in Rusland, in d. Levant en in Indig. Het
schijnt daar noodig to zijn tot onderhoud v.
d. weekheid en doordringbaarheid der huid.
In vochtige en koude landen zijn droge dampbaden een heerlijk middel om d. werkzaamheid der huid op te wekken en daardoor d.
nadeelen v. 't klimaat te bestrijden. Dampbaden zijn een krachtig geneesmiddel, welks
uitwerking dikwijls nog verhoogd wordt door
koude douches (stortbaden) en regenbaden.
Deze kan men als koude baden aanmerken.
Door bijzondere toestellen wordt 't water in
d. vorm v. druppels of v. een straal op 't ontbloote lichaam of lichaamsdeel gegoten of
gespoten. d. Uitwerking v. douches op 't organisms verschilt v. die v. 't koude bad; d.
grootere snelheid, waarmede 't water langs
d. huid bewogen wordt, onttrekt daaraan wel
meer warmte dan in 't bad met stilstaand
water, maar Kier staat tegenover dat 't lichaam
met een mindere hoeveelheid water in aanraking is ; in dit opzicht is 't verschil tuss.
deze beide dus zoo groot niet en komt vooral
d. tijd der aanwending in aanmerking. d. Uitwerking v. d. val des waters op d. huidzenuwen en onderliggende deelen maakt 't hooldonderscheid tuss. waterbad, regen- en stortbad
uit. Dit onderscheid is te grooter naarmate
d. waterstraal breeder en Naar val of drip
kracht grooter is, en kan bij 't stortbad zoo
groot worden, dat d. warmte-onttrekking en
hare gevolgen v. een geheel ondergeschikt
belang worden. 't Regenbad en een matig
stortbad werken hoofdzakelijk op d. huidzenuwen, vermeerderen hare werkzaamheid
en vervangen zoo d. terugwerking, die 't koude
water veroorzaakt. Zij kunnen 't koudwaterbad in veel opzichten vervangen. Sterke stortbaden geven een hevigen schok a. d. deelen,
die zij treffen en werken daardoor veel dieper
in. Zij kunnen daardoor gevaarlijk worden,
en zijn alleen als geneesmiddelen aan te
raden.
Ook bij heelk. operation en bij hevige brandwonden zijn met goed gevolg baden aangewend. Dit zijn dan permanente baden, waarin
d. lijder, 't zij met 't geheele lichaam, 't zij
met 't zieke deel weken achtereeu blijft, en
waarbij 't water aanhoudend op d. temperatuur, die d. arts noodig acht, gehouden wordt.
Bij personen met brandwonden verdwijnt d.
pijn een uur, nadat zij in een welbereid bad
zijn geweest, en d. wonden genezen dan binnen
drie weken. Hand- of voetbaden zijn algemeen
in gebruik om bloed-congestie of te leiden;
maar zullen zij doeltreffen, dan moet 't water
eerst slechts matig warm zijn en door telkens
bijgieten v. heet water gaandeweg verhoogd
worden; d. verhitte en gezwollen ledematen
worden dan zorgvuldig afgedroogd en, in wol
of Panel gewikkeld, tegen afkoeling behoed.
Itinerate baden worden hoofdzakelijk als
geneesmiddel tegen langdurige ziekten aangewend. d. Working v. zulke baden op 't lichaam
is zeer samengesteld. Te veel omstandigheden
loopen to zamen, dan dat op die working
zelf een classificatie kan worden gegrond.
Daarom heeft men deze classificatie doen
rusten op hunne scheik. samenstelling. Ook
deze is niet geheel juist to noemen; slechts
weinige baden bevatten een enkel bestanddee', d. meeste zijn zeer samengesteld. Wanneer men 't predomineerende bestanddeel als
grond der classificatie aanneemt, kan men bij

d. minerals baden zes klassen onderscheiden:
Zwavelhoudende , ijzerhoudende, loogzoutige,
koolzuurhoudende, zeezouthoudende en jodium- on bromiumzouten bevattende.
Zwavelbronnen worden in drie soorten verdeeld : in natuurlijke, toevallige en ontaarde.
Natuurlijke zijn zulke, waar 't water op 't
oogenblik, dat 't mineraal wordt, zich met
zwavel verbindt. Zij ontstaan in primitieve
terreinen, bevatten weinig kalkzouten en d.
zwavel als zwavel-sodium. Bovendien bevatten zij in oplossing een geleiachtige stikstofhoudende massa. Deze zijn meestal warme
bronnen. Zij komen hoofdzakelijk in d. Pyreneon voor. Toevallige zwavelbronnen heb ben
hun ontstaan to danken a. scheikundige omzettingen in bronwater, als 't door versch.
aardlagen dringt. Zij zijn meestal koud, bevatten weinig of geen stikstof, en ontwikkelen
koolzuur en zwavelwaterstofgas. Als typen
dozer baden kunnen die van Aken en Enghien
beschouwd worden. Ontaarde zwavelbronnen
verliezen hare zwavelachtige bestanddeelen
op 't oogenblik, dat zij uit d. aarde ontspringen. d. Bron Bruzand to Cauterets is een
voorbeeld v. zulke ontaarding.

IJzerhoudende bronnen zijn meestal koud;
't ijzer is er in opgelost door koolzuur, acidum
crenicum en zwavelzuur. Op dit scheik. verschil rust hare onderverdeeling. d. Beroemdste
ijzerbronnen zijn to Spa, Forges on Passy; d.
bronnen v. Carsac bevatten bovendien veel
manganesium.

Loogzoutige bronnen bevatten als hoofdbestanddeel doorgaans jodium, zooals die v.
Vichy, s. Nectaire, Vals on Ems; in andere,
bijv. die v. Contexeville en Pougue is veel
koolzure kalk on magnesia.
Tot d. koolzuurhoudende bronnen behooren

die v. Seltz, s. Alban, Chateldon on s. Pardoux; deze alle houden zouten in oplossing,
maar in kleine hoeveelheid.
Zeezouthoudende bronnen komen in samenstelling dicht bij die v. 't zeewater; d. rijkste
a. zeezout zijn die v. Pullna en Seidlitz; d.
tweeds in d. rij zijn die v. Kreutznach, Kissingen en Niederbrunn; d. bronnen v. Wiesbaden zijn ook zeezouthoudend.
Bromium en Jodium bevattende bronnen
komen vooral in Zwitserland en Duitschland
voor; d. meest bekende is die v. Heilbron.
Doze verdeeling, hoe onvoldoende, geeft
eenige rekenschap v. d. geneeskracht der
versch. bronnen. Algemeen beroemd zijn bijv.
die v. Plombieres, v. Gastein, v. Schlangenbad,
en toch is 't gehalte a. zouten zoo klein en
d. hoeveelheid v. d. versch. soorten, die zij
bevatten, onderling zoo goring, dat zij niet
ingedeeld kunnen worden. Anders, als die v.
Carlsbad en Uriage zijn buitengemeen rijk a.
krachtige bestanddeelen, maar juist daardoor
is 't onmogelijk to bepalen onder welke klasse
zij gebracht moeten worden. Verg. d. artt. Zeebad en Bronnen.
Bij d. oude Romeinen waren d. baden tot
een hoogen graad v. ontwikkeling gekomen.
Daar ontstonden openbare baden, die aanleiding geven tot groote bouwwerken, zooals die
v. Titus, Caracalla en Diocletianus te Rome,
waarvan nu nog ovorbltjfselon bestaan en
d. opgedolven badhuizen to Pompeji. Door
d. aanwending v. specerijen, °lien, zalven en
wrijvingen waren zAj tot een verfijnde weelde
verbasterd. Bij d. Oostersche volken had 't
baden v. ouds eon gewijd karakter. Bij d.
volgelingen v. Brahma, Boeddha en Mohammed behooren daarom d. baden tot d. godsdienst-verrichtingen. Echter zijn bij d. Turken
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evenals oudtjjds bij d. Romeinen d. badhuizen
tot weelderige verblijven geworden.
Bad (Scheikundig). Als men een stof aan
een verhoogden warmtegraad wil blootstellen,
wordt daartoe gewoonlijk, zoowel in 't dagelijksch leven als in scheikundige werkplaatsen, d. warmte door verbranding voortgebracht, welke dan of onmiddellijk of middellijk
op d. verwarmingstoestel werkt. 't Eerste
geval heeft plaats bij d. verwarming boven
een vlam of een vunr, waarbij 't voordeel v.
een spoedige verwarming gepaard gaat met
't nadeel v. een ongelijkmatige mededeeling
der warmte a. en voortplanting in 't lichaam,
als ook met d. moeilijkheid om een verlangden of bepaalden warmtegraad te behouden.
In zulke gevallen derhalve, waarin d. te verwarmen stof door een te hoogen of ongelijkmatigen warmtegraad kan benadeeld worden,
wordt d. verwarming middellijk, d. i. door
een bad aangewend. Dit bestaat dan gewoonlijk uit een metalen, aarden of porseleinen
vat, bak of schaal, gevuld met een stof, die
d. eigenschap bezit mu slechts langzamerhand
en gelijkmatig een hoogen warmtegraad aan
te nemen, bijv. zand en gemakkelijk smeltbare
metalen of metaalmengsels (alliages), welke
dan zand- of metaalbaden heeten ; of die d.
hoedanigheid heeft om slechts, zonder ontbinding of vervluchtiging, tot een verlangden
of bepaalden warmtegraad te kunnen worden
verhit, zoo bijv. water of waterdamp, olie en
zoutoplossingen, waarnaar zij dan hun bijzondere benamingen verkrijgen, terwijl natuurlijk door verscheidenheid v. zoutoplossingen
ook zeer verschillende warmtegraden kunnen
verkregen worden; in deze baden worden dan
d. te verwarmen voorwerpen of stoffen geplaatst.
Bad (verf-), Zie Ververfj.
Badagry is een stad met 10 000 inw., op
d. Slavenkust in Opper-Guinea, in 1861 door
d. Engelschen in bezit genomen. Zij ligt a.
een strandineer t. W. v. 't Eng. Lagos en t.
0. v. 't Fr. Porto-Novo. Zij drijft voornamelijk
handel in palm-olie.
Badajoz is d. hoofdstad der prov. Extremadura, in Spanje, a. d. rivier d. Guadiana,
in een schoone vlakte; over d. rivier ligt daar
een steenen brug, die 28 bogen telt, en ruim
600 M. lang is. d. Romeinen hadden Kier een
sterkte, Pax Augusta geheeten, waarvan men
meent, dat d. tegenw. naam een verbastering
is. Badajoz is een grensvesting tegen Portugal, vanwaar deze slechts 10 KM. verwijderd
is; d. stad wordt door een kasteel en d. schansen
Las Pardaleras en San Christoval verdedigd.
Zij heeft 23 000 inw., is d. zetel v. een bisdom,
heeft 5 kerken, waaronder d. Dom met heerlijk orgel en schilderijen v. Mateo Cerezo en
Morales, 12 kloosters, 5 hospitalen, 1 tuighuis,
looierijen, ververijen, porselein- en hoedenfabrieken en aanzienlijken handel met Portugal;
d. omtrek 'evert oranje-appelen, citroenen,
vijgen en olijven op. In d. vrijheidsstrijd v.
Spanje tegen Napoleon was Badajoz meermalen 't tooneel v. hevige gevechten, vooral
v. Soult tegen versch. Spaansche generaals in
1811, en v. d. Britsche hulptroepen onder Wellington in 1812, waarbij. onze Prins v. Oranje,
later kon. Willem II, zich onderscheidde.
Bada.ksjan is een gewest in 't Z. v.
Tartarije, t. W. v. d. Beloertagh. 't Is een
bergachtig land met een aangenaam klimaat,
doorstroomd v. d. Amoe-darja, die er d. Koksja
opneemt. Er zijn 100 000 bew. v. Perzischen
stam en d. godsdienstsecte der Sjileten. d.
Hoofdstad heet Feizabad.
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Badalocchio was een Ital. schilder en
graveur, to Parma geb. op 't eind der The
eeuw. Hij wordt ook SISTO ROSA genoemd, en
was een leerling v. A. CARACCI. Zijn schilderwerken vindt men te Reggio, Gualtieri en,
Parma, zijn teekeningen behooren tot d. kostbaarste kunstschatten.
Baden is een groothertogdom, d. Z.-Westelijkste staat v. 't Duitsche rijk, ter grootte
v. 278 vk. geogr. mijl met een bevolking v.
1 600 000 zielen. Het wordt t. N. en t. 0. door
Beieren, Wurtemberg, Hohenzollern en Hessen-Darmstad, t. Z. door Zwitserland begrensd
en t. W. door d. Rijn v. Frankrijk gescheiden.
Vroeger was 't een markgraafschap v. d. Zwabischen kreits, en was 't verdeeld in twee
linien : Baden-Baden en Baden-Durlach; doch
in 1771 is 't eerste prinsdom a. 't laatste ten
deel gevallen, en sedert werd 't geheele markgraafschap door een prins geregeerd, die evenals 't grootste deel des lands d. Luthersche geloofsbelijdenis was toegedaan. Thans
is 2/3 der bevolking R.-Katholiek. In d. oorlog tegen d. Fransche revolutie geraakte d.
Markgraaf mede in d. strijd, doch hij sloot
22 Aug. 1796 vrede met d. Fransche republiek. Bij d. vorming v. 't Rijnverbond in
1806 werd Baden tot een groothertogdom verheven. In d. dagen v. 1848 en '49 was Baden
't tooneel v. hevige volksbewegingen; d. opstand v. Hecker, Struve en Herwegh werd
slechts met huip v. Pruisische troepen bedwongen. Dit groothertogdom, waarvan Karlsruhe
d. hoofdstad is, kan onder d. vruchtbaarste en
best bebouwde landen geteld worden, en heeft
versch. fabrieken v. linnen, katoen, wollen
stoffen, metalen, glas en kristal; ook is d. handel in scheepstimmerhout zeer belangrijk. Er
zijn ijzer- en kopersmederijen,vitriool- en
aluinfabrieken ; en d. uurwerken uit 't Schwarzwald zijn alom zeer gezocht. d. Grond is in 't
Z. met bergruggen bedekt, waarvan d. hoogste
toppen: d. Feldberg, 1500 M. hoog, d. Balchen 1400 M., d. Kandel 1300 M., d. Kohlgarten 1200 M, d. Rohrkopf 1200 M., d. Blauwe
berg 1200 M. en d. Stockberg 1100 M. boven
d. oppervlakte der zee verheven zijn. Deze vormen te zamen 't Schwarzwald, dat zich v. 't
Z. waar d. Rijn zich kromt, N.- en N. O.-waarts
op korten afstand v. d. Rijn uitstrekt en met
donkere dennewouden is bedekt. d. Voorn.
rivieren zijn : d. Donau, die bij Donau-eschingen
ontspringt, en d. Brig en Brege in zich opneemt, en d. Rijn, die d. Neckar, Enz, Murg
en Elz ontvangt, en op d. Z.-0.-grens d. Bedensee vormt. 't Land is verdeeld in d. vier
districten : Manheim, Karlsruhe, Freiburg en
Constanz.
Baden of Baden-baden is een stad in
't groothertogdom v. dien naam, met 12 000
inw. Ztj was reeds bij d. Romeinen onder d.
naam v. Civitas Aurelia aquensis bekend, en
ligt in een bekoorlijk dal, 11 KM. v. d. Rijn.
't Kasteel heeft a. alle kanten schoone vergezichten, en bevat een menigte gewelven,
waarin volgens d. overlevering 't veemgericht
zitting hield, en die waarschijnlijk een werk der
Romeinen zijn ; zooals Kier ook in een afzonderlijk gebouw ('t museum palaeotechnicum) een
menigte Romeinsche oudheden bewaard worden, die men van tijd tot tijd in d. omtrek v.
Baden gevonden heeft. d. Stad wordt jaarlijks
door 50 000 badgasten bezocht, want er zijn 26
minerale bronnen, waarvan d. hoofdbron een
warmte V. 560 C. heeft en een rijk gehalte a.
koolzuur calcium en ijzer-oxyde bevat. d. Rots,
waaruit deze bron ontspringt, is nog gedeeltelijk met Carrarisch manner bekleed, en was
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waarschijnlijk oudtijds een Romeinsch bad.
Zie verder Schreiber „Baden-Baden; die Stadt,
ihre Heilquellen und Umgebung" (2e dr. Stuttg
1843). Er is nog een plaats Baden in NederOostenrijk en in Zwitserland, a. d. Limmat,
welke beide insgelijks door hunne baden beroemd zijn.
Badensche vrede (d.) of d. vrede to
Rastadt is 't laatste der vredesverdragen, die
a. d. Spaanschen successie-oorlog een einde
maakten. Deze is to beschouwen als een aanvulsel v. d. Utrechtschen vrede en werd getroffen tuss. Oostenrijk en Frankrijk, to Baden, in Zwitserland, op 7 Sept. 1714, nadat d.
preliminairen reeds op 6 Mrt to Rastadt waren geteekend.
Bader (JOSEPH), geb. 24 Feb. 1805 to Thiengen in Baden, studeerde to Freiburg on was
werkzaam a. 't archief to Karlsruhe. Hij schreef
„Badensche Landesgeschichte" (3e dr. 1864);
„Das malerische und romantische Baden"
(3 dln, 1845) en redigeerde v. 1839 t. 1864 't
tijdschrift „Badenia" Hij overl. 7 Feb. 1883.
Badia y Lablich (DoMINGO), geb. in 1727
to Barcelona, een man v. groote gaven, die
't ver gebracht had in wis- en sterrekunde
en vooral in Oostersche talen en kennis v.
d. Islam, bracht een groot deel v. zijn leven
in ondergeschikte staatsbetrekkingen door,
maar kreeg in 1801 verlof tot 't doen v. een
onderzoekingsreis in Afrika. Hij ging aanvankelijk naar Marokko, zich uitgevende voor
een Iklohammedaan, bioedverwant v. d. Profeet, on zich noemendo Ali-bey-el-Abbassi.
Aanvankelijk had d. Spaansche regeering hem
een staatkundige opdracht gegeven, doch die
later ingetrokken. Toen hij hierdoor in moeilijkheden kwam, aanvaardde hij een pelgrimstocht door Afrika naar Mekka, en werd overal
met vertrouwen en eerbied ontvangen en tot
alle heilige plaatsen toegelaten, die hij in
zijn „Voyage d'Ali-bey en Afrique et en Asie"
beschreven heeft. Zijn terugkomst viel juist
in d. moeilijke dagen v. d. troonsafstand v.
Ferdinand VII (1808), d. verheffing v. Jozef
Bonaparte en d. bevrijdingsoorlog. Na d. restauratie werd hem een zending naar Indie
opgedragen, die hij onder d. naam v. ALIOTHMAN aanvaardde, maar hij overl. te Meserib
in Sept. 1818.
Badile (GIOVANNI ANTONIO), geb. to Verona
in 1480 en overl. in 1560, was een beroemd
schilder, d. oom en leermeester v. Paolo Veronese. Hij opende door d. levendigheid en
't koloriet zijner figuren een nieuwe richting
in d. schilderkunst; zijn onderwerpen zijn a.
d. Bijb. gesch. ontleend. Te Verona is v. hem
een „Opwekking v. Lazarus" en to Stuttgart
een „Maria met 't kind".
Badius (ronocus), bijgen. Ascensius, naar
't dorp Asche (bij Brussel) waar hij geb. werd,
was leeraar in d. oude talen en letterk. te
Lyon, en schreef een hekeldicht „Naviculae
stultorum mulierum" (1502) en een paraphrase
v. 't „Narrenschiff" (1507). Hij stichtte to
Lyon een boekdrukkerij, die door zijn zoon
CONRAD B. later naar Pans overgebracht werd,
waarin met antiqua-letter versch. Lat. classieken zijn uitgegeven.
Badon (JOHANNES), in 1706 to Leiden geb.
en in 1790 to Vlaardingen overl., was een dichter, wiens verzen tegelijk met die zijner echtgenoote Clara Ghyben, onder d. titel v. „Mengeldichten" (Dord. 1756) zijn in 't Licht gekomen.
Afzonderlijk verschenen v. hem „Mengeldichten en Bjjschriften" (Leiden, 1783).
Badon Ghyben (JAN KAREL), achterkleinzoon des voorgaanden, werd 23 Sept. 1805 to
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Arnhem geb. Hij studeerde to Utrecht onder
Van Heusde in d. letteren, en schreef toen
hij reeds corrector to Hoorn was, zijn „Dia. tribe in Socratis ironiam", waarop hij d. doctorale waardigheid verkreeg. Hij stierf 18
Febr. 1843. Hij was niet alleen een bekwaam
onderwijzer en letterkundige, maar ook een
voortreffelijk wiskundige. Van hem is d. vertaling v. Ramshorns „Handwoordenboek van
Latijnsche synonymen" (Arnhem 1839).
Badon Ghyben (JAKoE), geb. to Arnhem,
30 Juni 1798, toonde reeds jong een buitengewonen aanleg voor d. wiskunde, en werd
bij d. oprichting der Militaire academie to
Breda in 1821 daar tot leeraar in die wetenschap benoemd. Hij was er werkzaam tot 1860,
verwierf eerst d. titel v. lector on later dien
v. hoogleeraar. d. Voortreffelijke algebraische
en meetk. leerboeken der academie zijn meest
uit zijn pen gevloeid. Van d. aanvang of was
hij lid v. d. Kon. academie v. wetenschappen,
schreef daarvoor belangrijke verhandelingen,
en gaf nog (v. 1860 t. 1866) „Bijdragen tot bevordering v. 't onderwijs in d. wiskunde". Hij
overl. 31 Jan. 1870.
woud v.), in d. oorlog
Baduhenna
tuss. d. Romeinen en d. Friezen bekend, was
in Friesland, waarschijnlijk d. landstreek, die
tegenw. Zevenwolden heet. Tacitus verhaalt,
dat er in 't jaar 36 in dit woud 900 Romeinen
sneuvelden.
Baedeker (KARL), geb. 3 Nov. 1801 to
Essen, en overl. 4 Oct. 1859, studeerde a. d.
universiteit to Heidelberg, en vestigde zich
in 1827 to Coblenz als boekhandelaar. Daar
ondernam hij d. uitgave zijner nauwkeurige
en alom verbreide reisboeken, waartoe hij
veelal door eigen aanschouwing d. bouwstoffen
verzamelde. Van „d. Rheinlande" verscheen
in 1881 d. 210; v. „d. Schweiz" d. 19e, v.
„Mittel-u-Nord-Deutschland" d. 19e; v. „Belgien und Holland" d. 15e druk. Zijn zonen
zetten d. arbeid huns vaders voort, breidden.
dien uit, maar brachten d. hoofdzetel der
firma over naar Leipzig.
Baehr (Jon. CHRIST. FELIX), zich gewoonlijk
teekenende CHRISTIAAN JAHR, geb. 14 Juni 1798
to Darmstadt, studeerde to Heidelberg in d.
theologie en philologie, en word daar in 1826
hoogl. in d. oude letteren. Ook word hij er
opper-bibliothecaris en directeur v. 't museum
en v. 't theol. seminarium. Van zijn veelvuldige schriften zijn als d. voorn. to beschouwen:
„Geschichte der rOm. Litteratur" (4e dr. 1873,.
dln); „Die Christliche Dichter and Goschichtschr. Roms" (1836); „Die Christliche
rOm. Theologie" (1837) en „Desch. der rem_
Litteratur in karoling. Zeitalter" (1840). Verder
redigeerde hij d. „Heidelberger Jahrbilcher"
en schreef hij over Plutarchus, Ctesias, Herodotos en Rom. antiquiteiten. Hij overl. 29Nov. 1872.
Baehrens (EmiL), gob. 24 Sept. 1848 teKeulen, studeerde to B onn in d. letteren, deed
een wetensch. rein naar Italie, vestigde zich
als privaat-docent to Jena, en werd in 1877
beroepen tot hoogl. in d. Lat. taal- on letterk. .
to Groningen, waar hij 26 Sept. 1888 overleed..
Hij schreef: „XII Panegyrici latini" (1874);.
„Analecta Catulliana" (1874); Tibullische Blatter" (1876); „Unedirte lat. Gedichte" (1877);.
„Miscellanea critica" (1878) en bezorgde uitgaven v. Flaccus, Catullus, Statius en TibullusDaela is een gewest in midden-Afrika,
t. N.-W. v. 't Tsad-meer, dat uit grasrijke
dalen bestaat, die door ongeveer 20 000 noma-dische negers bewoond worden, die vee fokken en zout naar Wadal en Darfoer brengen..
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Baena is een stad met 12 000 inw. in d.

Spaansche prov. Cordova a. d. Marbella. Er
wordt handel gedreven in graan, olie en ooft.
In d. nabijheid zijn Rom. rumen.
Baer (KARL ERNST V.), een kundig natuuronderzoeker, werd 17 Febr. 1792 in Esthland
geb.; hij studeerde a. d. hoogesch. te Dorpat,
en te Wiirzburg, waar hij zich voornamelijk
in d. vergelijkende ontleedkunde oefende. Toen
Burdach in 1817 te Konigsbergen hoogl. geworden was, werd vox BAER zijn prosector,
doch reeds in 1819 werd hij zelf tot professor
in d. dierkunde aangesteld, met bijzonderen
last een zoologisch museum aan te leggen.
In 1829 werd hij naar s. Petersburg beroepen,
waar hij een der ijverigste en geleerdste leden
der academie werd. In 1837 werd hij door d.
Keizer afgezonden om d. poolstreken v. 't Russische rijk te onderzoeken. Zijne reis duurde
slechts kort en strekte zich tot Nova Zembla
uit. vox BAER deelde zijne bevindingen mede
,
in d. Memoires
de l'academie de s. Petersbourg ' en in d. „Bulletins scientifiques" v.
dat genootschap. Zijn voorn. werken zijn:
„Epistola de ovi mammalium et hominis
genesi" (Leipz. 1827), „Entwicklunggeschichte
der Thiere" (2 dln, KOnigsb. 1828-37); „Geschichte der Entwicklung der Fische" (Leipz.
1835) ; nHistorische Fragen mit Mille der
Naturwissensch. beantw." (1874) en „Studien
auf dem Gebiet der Naturwissensch." (1874).
H overl. te Dorpat, 28 Nov. 1876.
Eaerdt is d. naam v. een Friesch geslacht,
waarvan vele leden tijdens d. Republiek gewichtige betrekkingen bekleedden. HOBBE V. B.,
burgem. v. Harlingen, onderteekende d. akte
v. afzwering v. Filips II. DIRCK V. B., grietman
eerst v. Oost-, later v. West-Stellingwerf,
heroverde in 1672 Blokzijl op d. Munsterschen.
Hij was ook curator der Franeker hoogesch.
en schreef een gedicht: „Sondekraem ter bekeerde salicheyt" (1662).
Baersdorp (CORNELIS v.), door anderen
VAN BAESDORP genoemd, was geneesheer v.
keizer Karel V. Hij stierf in 1565 te Brugge.
Er bestaat v. hem een uitvoerig werk over
d. geneeskunde : „Methodus universae artis
medicae" (Brugge, 1538).
Baetica was bij d. Romeinen d. naam v.
Z.-W.-Spanje; zij noemden dit zoo naar d.
rivier Baetis, tegenw. d. Guadalquivir, die dat
gewest doorsnijdt. Strabo telde er 200 steden,
waarvan d. voorn. waren: Gades (Cadiz), Corduba en Hispalis (Sevilla).
Baets (PETER D.), geb. 12 Feb. 1825 te Gent,
studeerde daar in d. rechten, vestigde er zich
als advocaat en werd sedert 1861 viermaal
tot lid der Kamer v. Volksvertegenw. gekozen,
waar hij wakker d. Vlaamsche zaak verdedigde,
tot hij op 31 Oct. 1875 overl. Hij schreef een
aantal artt. in 't „Taalverbond" was mederedacteur v. 't „Leesmuseum" (1856-1859) en
gaf afzonderlijk uit: Jets over 't brood" (Gent,
1854).
Baeyer (JOH. JAK.), geb. 5 Nov. 1795 te
Muggeleheim, genoot gymnasiaal onderwijs
te Berlijn, en trad in 1813 in d. krijgsdienst.
Hij werd snel bevorderd, en was in 1858 luit.generaal. Hij was v. 1831 t. 1836 commissaris
v. d. verbinding v. d. Pruis. met d. Russ.
triangulatie, en werd in 1864 president v. 't
bureau v. d. graadmeting te Berlijn, a. welken arbeid sedert 1867 alle Europeesche staten behalve Brittannie deelnamen. In 1870
word hij hoofd v. 't Geodesisch instituut. Hij
overl. 20 Sept. 1885. Hij schreef o. a. „Die
Kilsten-messung" (1849); „Die Grosze and
Figur der Erde" (1861); „Das Messen auf der
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sphaeroIdischen Erdstiberflathe" (1862) en „Veber die Nivellements-arbeiten im Preusz.
Staate" (1881).
Baeyer (ADoLF), zoon v. d. voorg., geb. te
Berlijn, 31 Oct. 1835, studeerde te Heidelberg
in wis- en natuurk. en werd in 1875, als opvolger v. Liebig, hoogleer. in d. scheikunde
a. d. universiteit te Miinchen. Hij heeft belangrijke scheik. ontdekkingen gedaan, en die
in doorwrochte verhandelingen in speciale
tijdschriften medegedeeld: o. a. d. chemische
bereiding v. schitterende verfstoffen, 't indol
(een ontledingsproduct v. eiwit) en d. bereiding v. alizarine uit steenkoolteer.
Baeza is een stad met 14 000 inw. in d.
Spaansche prov. Jaen, a. d. Guadalquivir. Er
zljn gedenkteekenen uit d. Rom. tijd (toen d.
stad Beatia heette) en uit d. Moorschen tijd,
toen 't een residentie met 150 000 inw. was.
Baffin (WILLIAM), Engelsche sterre- en zeevaartkundige, geb. in 1584, vergezelde als
stuurman Hudson, Button, Bilch en Gibbins
op hunne reizen ter ontdekking v. een doorvaart N.-W.-waart om Amerika heen naar d.
Indische zee. Zijn waarnemingen en kaarten
zijn verloren geraakt; eenige zijner bewaard
gebleven dagboeken behelzen nuttige opmerkingen aangaande d. afwijkingen der kompasnaald. Baffin stierf in 1622 bij d. verovering
v. Ormuz door d. Engelschen en Perzen.
Baffins-baai (d.) is d. grootste Noordelijke zeeboezem v. Noord-Amerika, n. d. Engelschen stuurman Baffin in 1616 aldus genoemd. Dit vaarwater, dat eigenlijk geen baai
maar een breede straat is, wordt tuss. 65° en
78° N.-B. gevormd door Groenland a. d. 0.- en
Nord-Devon, Cockburn en Cumberland a. d.
W.-zijde. Ten Z. staat zij door str. Davis (tuss.
kaap Chedley op Labrador en kaap Farewell
of Statenhoek op Groenland) in verband met
d. Atlantischen oceaan; 't W. door d. straten
tuss. d. genoemde eilanden met d. West-Arctische zee en in 't N. door d. Smithsound met
d. nog ondoorzochte Poolzee. d. Oppervlakte
der baai is 2100 vk. geogr. mijl. Zij is door
onvruchtbare, met sneeuw en ijs bedekte,
landen omringd, maar rijk a. walvisschen.
Baffinsland is eigenlijk een archipel, die
uit drie groote en eenige kleine eil, bestaat,
t. N. v. Labrador en ten Z. v. d. Barrowstraat.
Deze eilanden zijn nog weinig bekend, d.
kusten zijn slechts vier a zes weken to genaken, d. grond verheft zich 200 a 300 M.
boven d. zee en gelijkt een onmetelijke gletscher. In d. lagere kuststreken groeien bladen korstmosssen en leeft 't rendier, d. ijsbeer,
't hermelijn en d. poolhaas. Verder zijn er
tal v. robben, walvisschen en watervogels.
Bagage is d. verzameling v. benoodigdheden, die men op reis medeneemt. Bij een
voorttrekkend leger wordt deze voorraad op
bagage-wagens geladen, die bij toenemende
behoeften aangroeiden tot een bagagetrein,
die belemmerend op d. bewegingen v. 't leger
werkte. Thans is men daarin tot zulk een
vereenvoudiging gekomen, dat bij ieder bataillon slechts eon bagagewagen is, die nog
op 't beslissend oogenblik ver achteraf gelaten wordt.
Bagdad is een Turksch stadhouderschap
of pasjaliek, bestaande uit 't Z. deel v. 't oude
Mesopotamie of 't land tuss. d. Eufraat en
Tiger, t. N. begrensd door 't pasjaliek Diarbekir en eenige Koerdische stammen, t. 0.
door Iran of 't oude Media en d. golf v. Perzie,
t. Z.-W. en W. door d. Arabische en Syrische
woestijn, en 't pasjaliek Aleppo; 't bevat op
3300 vk. geogr. mijl 1 200 000 bew., Turken,
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Koerden en Jeziden. d. Zomer is er heeter,
d. winter kouder dan in Egypte. d. Thermometer stijgt er in Juni tot 38° C. Er groeien
dadelpalmen, bananen, citroenen, sycomoren,
rijst, gerst en heerlijk ooft, maar minder
goede druiven.
d. Hoofdstad v. dit pasjaliek heet mede
Bagdad en ligt a. d. linkeroever v. d. Tiger,
over welke rivier een brug v. 200 M. lengte
is gelegd, die op 34 vaartuigen rust. d. Stad
heeft vier poorten, vijf moskeen, 10 karavansemis, nauwe straten en steenen huizen zonder verdiepingen. Zij is omringd door een
dikken uit baksteen gebouwden muur en
wijde grachten, die door 't water v. d. Tiger
gevuld kunnen worden. Tot d. voorn. gebou
wen behooren: 't prachtige paleis v. d. pasja,
't sterke kasteel, 't praalgraf v. Haroen-alRasjids gemalin ZOBEIDE en v. Abdoel-Kawder,
een godgeleerde uit d. 13e eeuw, een aantal
koffiehuizen en baden. Wereldberoemd zijn d.
bazars der kooplieden: met gewelven overdekte
gangen, met kostbare koopwaren. 't Getal
inw. bedroeg, volgens d. oude schrijvers, ten
tijde der Khalifen twee millioen; 't is door
oorlog en pest meermalen gedaald. Tegenw.
is d. vaste bevolking beneden 40 000, waarbij
20 000 af- en aankomende handelaars gevoegd
moeten worden. d. Handel en nijverheid is
geheel in handen der Joden en Arabieren,
wier aantal zeker 20 000 bedraagt. Zij vervaardigen en verhandelen Bagdadsch rood en
geel leder, shawls, zijden, katoenen en wollen
goederen, goud-, zilver- en koperwerk, Perzische specerijen en Hindostansche paarden. Er
worden naar deze stad veel bedevaarten
gedaan door d. Perzen, wier profeet Ali
daar een geruimen tijd heeft geheerscht.
Bagdad werd in 762 door d. Abbassiden-khalif
Almansoer gesticht. In d. 9e eeuw bouwde
Haroen-al-Rasjid er een paleis. In 1253 veroverde d. kleinzoon v. Dsjengis-khan, Hoelakoe, Bagdad en in 1393 werd 't een proof
v. Timoer, die nabij d. poorten een piramide
v. 90 000 menschenhoofden deed opstapelen. In
d. 16e eeuw kwam Bagdad in handen v. Ismael sofi v. Perzie, en sedert bleef 't een
twistappel tuss. d. Perzen en Turken. Vreeselijk was d. slachting, die sultan Moerad IV
bij d. bestorming op 24 Dec. 1638 liet aanrichten; er werden toen 30 000 Perzen gedood.
Bagehot (WALTER), geb. 3 Feb. 1826 te
Langport in Somerset, studeerde to Londen
in d. rechtsgeleerdheid en vestigde zich als
barrister (pleitbezorger) maar wijdde zich
voorn. a. d. staathuishoudkunde, waartoe hij
in 1859 d. redactie aanvaardde v. d. „Economist" en vele belangriijke werden schreef,
o. a. The English constitution" (2e dr. 1872);
„Physics and politics" (1873); „Lombardstreet
or a description of the money market" (1873)
en een staathuishoudk. handboek, in welks
voltooiing hij verhinderd werd door zijn dood
op 24 Mrt 1877.
Bagelaar (ERNST WILLEM JAN), geb. 16
Sept. 1775 te Eindhoven, was gedurende d.
,Franschen tijd" in d. krijgsdienst, dien hij
in 1815 verliet met d. rang. v. majoor. Hij
wijdde zich sedert a. d. ets-kunst en werd
lid v. d. Kon. masts. v. Beeldende kunsten
te Gent. Hij overl, in zijn geboortestad op
8 Febr. 1836.
Bagelaar (JAN HENDRIK), geb. 24 Mrt 1780
te Eindhoven, brooder v. - d. voorg., werd a.
d. kweekschool to Amsterdam tot d. zeevaart
opgeleid, en streed in 1796 mede in d. zeeslag
bij Kamperduin, waar hit met d. bevelvoerder
DE WINTER krijgsgevangen werd. Van 1802 t.

BAG

1810 diende hij in Oost-Indic als zee-officier,
en moest toen met een geknakte gezondheid
naar 't vaderland terugkeeren, waar hij in
Sept. 1827 overl.
Bagelaar (DANIEL orro), geb. 25 Mrt 1782
to Eindhoven, brooder der beide vorigen, klom
in d. krijgsdienst eerst tot officier bij d. oude
garde v. Napoleon, en in 1813 tot luit.-kolonel.
Hij diende in d. veldtochten naar Rusland en
Duitschland, maar vocht bij Waterloo in dienst
v. zijn vaderland. In d. Tiendaagschen veldtocht bracht hij 't tot d. rang v. generaalmajoor, en in 1834 werd horn d. milit. opvoeding v. d. erfprins v. Oranje, die in 1849 kon.
Willem III word, opgedragen. Hij kwam op
23 Mei 1841 om 't leven door een ongeluk
met zijn rijtuig.
.Bagelen of Raglan is een residentie op
d. Zuidzijde v. Java, ruim 60 vk. geogr. mi,j1
groot, met 1 200 000 bow., waaronder 500 Europeanen en 2500 Chineezen. Zij grenst ten Z.
a. d. Indische zee, t. W. a. d. residentien
Banjoemaas en Tagal, t. N. a. Pekalongan en
Semarang, on t. 0. a. Kadoe on Djokjokarta.
d. Hoofdstad is Poerworedjo, maar d. gouvernementsproducten worden uitgevoerd to Tjilatjap. d. Grond is ongemeen vruchtbaar en
levert hoofdzakelijk koffie, thee, suiker, rijst,
indigo en tabak. d. Voorn. rivieren zijn d.
Bogowonto, Serang, Djali, Gebang en Bantor;
d. voorn. bergen d. Soembing, d. Sindoro on
't Dieng-gebergte.
Baggaart (JOHAN), geb. omstr. 1657, was
geneesheer te Middelburg, waar hij in 1710
overl. Hij schreef: „d. Waarheid outward v.
vooroordeelen, door een gezonde redenkaveling over d. zes niet-natuurlijke dingen" (met
een voorrede „over d. Kinderpokjes"); „Eenige
aanmerkingen over d. fermentatie en hoofdstoffen, waarin d. dwaling v. 't acidum en
alkali klaar wordt aangewezen en wederlegt"
(Middelburg, 1696) en „d. Kinderpokken en
Mazelen na haren Aard, Oorzaken, Kenteekenen, Voorteekenen en Genesinge" (Amsterdam, 1710). Hij was dus een man, die zijn
tijd werkelijk vooruitstreefde, en zich tegen
dwaalbegrippen on vooroordeelen verzette.
Bagger (KARL. CHRIST.), een verdienstelijk
Deensch dichter, werd 10 Mei 1807 geb. on
stierf 25 Oct. 1846. Hij schreef 't treurspel
„Dronning Christine og Monaldeschr, een bundel gedichten onder d. titel v. „Smaadigte";
„Havets Kongo", eon verhaal in verzen, en
zijn moest gelezen work „Min Broders Levnet", dat hij onder d. pseudoniem JOH. HARRING
heeft uitgegeven.
Baggeren is 't naar boven brengen v. d.
drassigen bodem v. ondiepe wateren. Dit geschiedt met d. baggerbeugel, een ijzeren hoepel met een net a. een langen, veerkrachtigen
stok bevestigd, om 't laagveen op to brengen
tot 't verkrijgen v. baggerturf, en tot 't uitdiepen v. vaarten en kanalen. Tot 't uitdiepen v. havens en riviermonden worden stoombaggermachines, waarbij 25 a 30 doorboorde
ijzeren bakken a. ketens zonder eind bevestigd zijn, aangewend.
Baggesen (JENS IMMANUEL), geb. 16 Feb.
1764 te Korfoer op 't Deensche oil. Seeland,
oefende zich in d. oude en nieuwe wijsbegeerte en inzonderheid in die v. Kant, maar
ontwikkelde tevens een groot dichterlijk talent. Twintig jaar oud, schreef hij komische
verhalen in zijn moedertaal, die met genoegen ontvangen werden, gelijk ook zijn oden
en liederen. d. Hertog v. Holstein-Augustenburg trok zich 't lot v. d. onbemiddelden
jonkman aan, en stelde horn in staat een reis

BAG.

417

naar Rang to doen, deels voor zijn verdere
ontwikkeling, deels tot herstel zijner gezondheid. In 1789 en 1790 reisde hij door Duitschland
-en Zwitserland, huwde met een nicht v. Haller, en maakte kennis met Vosz, Klopstock,
Knigge en Reinhold. In 1793 deed hij eene
tweede en later eene derde reis naar Italie
en Parijs. In 1800 vertrok hij met zijn gansche
gezin naar Frankrijk, en hij woonde daar op een
hoeve bij Marly. In 1811 werd hij hoogleeraar
in d. Deensche taal en letterkunde a. d. universiteit te Kiel met d. titel v. Justitieraad.
Te Kopenhagen geraakte hij in hevigen twist
met Oehlenschlager, verliet op nieuw zijn vaderland en leefde veel te Parijs en tot herstel zijner gezondheid in Bohemen; hij stierf
3 Oct. 1826 op zijn terugreis, te Hamburg. Hij
schreef : „Gedichte" (Hamb. 1803, 2 dln); „Parthenais oder die Alpenreise" (Amsterd. 1806;
Be dr. Leipzig, 1819, 2 dln); „Heideblumen",
(Amst., 1808, 2e dr. Leipz., 1819); „Der Karfunkel oder Klingklingel-Almanach" (Tubing.
1810); „Taschenbuch filr Liebende" (Tubing.
1810); , Adam und Eva, humor. Epos" (Leipz.,
1826); Zijn „Komische Erzahlungen" zijn in
zijn moedertaal geschreven, eenige vertaald
in „Salz, Laune und Mannichfaltigkeit in Komischen Erzahlungen" (Hamburg, 1808). Een
belangrijk werk v. Baggesen, dat hij kort
voor zijn dood voleindigde, en dat bij treffende
schoonheden, hevige personaliteiten bevat,
heet „Der moderne Faust"
Bagheria is een stad met 14 000 inw. op
d. N.-kust v. Sicilia t. 0. v. Palermo en a. d.
spoorw. In d. nabijheid zijn prachtige buitenverblijven en d. ruinen v. 't oude Solus of
Soluntum.
.Baghermi is d. naam v. een machtigen

negerstaat in Midden-Afrika, bij 't Tsad-meer,
tuss. Kanem, Bornoe en Wadai. d. Grootte
wordt op ruim 3000 vk. geogr. mij1 en 't aantal bew. op anderhalf millioen geschat, roofzuchtige negers, meest Mohammedanen, die
slavenhandel met Egypte drijven. Op d. kalkachtigen bodem wordt sorghum (moorengierst),
sesam, katoen en indigo verbouwd. Er heerscht
een Mohamm. sultan met despotiek gezag. d.
Hoofdplaats heet Ma3senja. d. Afrika-reizigers
Barth (1852) en Nachtigal (1872) hebben ons
berichten aangaande d. geschied. en toestand
v. dezen staat gegeven.
13agijn, Zie Begun.
13aglioni (THomAs) was een Venetiaansch
boekdrukker uit d. aanvang der 17e eeuw.
Van zijne pers kwam o. a. d. gesch. der Vlaamsche oorlogen v. 1559 t. 1609 (1616), bowerkt
door LASCARIO V. ARRAGON.
Baglioni (GIovANNI), geb. omstr. 1590 te
Rome, en daar in 1644 gest., is d. schilder v.
schoone fresco's in d. Vaticaansche bibliotheek
en in versch. kerken in Rome, en d. schrijver
v. twee werken over kunst, — 't eene een biographie V. schilders, beeldhouwers en bouwmeesters, die v. Gregorius XIII tot Urbanus VIII bloeiden (uitgeg. in 1642 en herdr.
in 1733); 't andere een beschrijving v. d. nieuwere kunstwerken te Rome (1639).
Baglivi (GEORGE), geneesheer, werd in
1668 te Ragusa geb. en stierf in 1706, als hoogleeraar in d. geneeskunde te Rome. Zijn werken zijn te Antwerpen in 1715 uitgegeven.
Bagneres ('t oude Aquae Bigerrorum) is
een vermaarde badplaats met 10 000 inw.,
waarbij jaarlijks 16 000 it 18 000 badgasten
komen, Ziij ligt in 't Fr. dep. der Opper-Pyrenegn, a. d. linker-oever der Adour, a. d. in_gang der lieflijke dalen v. Medouse en Campan.
Er zijn 32 bronnen met een temperatuur v.
I.
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20° t. 51° C. Zij bevatten zwavelzure talk of
koolzuur en calcium of zoutzuur natrium, en
dienen tegen zenuwlijden, rheumatisme en verlamming.
Een ander Bagneres ligt in 't dal Luchon, in 't
Fr. dep. v. d. Boven-Garonne, en heeft 4000 inw.
en jaarlijks 10 000 badgasten. Hier zijn voorn.
zwavelbaden, sommige koude, andere met een
warmte v. 30° h 56° C., dienende tegen huiden gewrichtsziekten. Men heeft er een prachtig gezicht op d. Maladetta met zijn sneeuwkruin en d. nederstortende bergstroomen.
13agni di Giuliana is een Ital. badplaats nabij Siena met 20 000 inw.
13agni di Lucca is een druk bezochte badplaats in Italie, ben. Lucca, met 10 000 inw.
Bagno is d. naam der inrichtingen voor
dwangarbeid v. veroordeelden, die eertijds d.
galeien moesten roeien. 't Eerste bagno was
te Konstantinopel en heette aldus (badplaats),
omdat 't nabij d. baden v. 't Serail was. In
Frankrijk ontwikkelde zich 't bagno tot een
geweldig strafstelsel; brandmerken, folteringen, verminkingen en zware arbeid waren
daaraan verbonden. Onder Lodewijk XIV waren in d. bagno's niet alleen misdadigers, maar
ook personen, die om godsdienst- of staatk.
redenen vervolgd werden. Er waren bagno's
te Toulon, Brest, Lorient en een drijvend bagno
te Rochefort. In 1832 werd 't brandmerk afgeschaft, en onder Napoleon III zijn d. bagno's
opgeheven en vervangen door deportatie naar
Cayenne en Caledoni6.
13agno a Ripoli is een Ital. stad met
14 000 inw. a. d. Arno, 4 KM. v. Florence.
Bagolino (SEBASTIAAN), geb. to Alcamo
op Sicilia was schilder en dichter, bedreven
in d. Lat., Spaansche, Ital. en Siciliaansche
taal. Men heeft v. hem een Lat. overzetting
v. d. Spaansche gedichten v. Orosco, bisschop
v. Girgenti : „Emblemata, Carmina, Epigrammata" (Palermo, 1604.)
Bagradieten heet een gesl. v. koningen
v. Armenia en Georgie, dat volgens d. overlevering uit Judea stamt. BAGRAD of Bagarad,
v. wien d. stam zijn naam ontleent, leefde
anderhalve eeuw v. Chr. Met DERDAT of Tiridates d. Groote gingen in 298 d. Bagradieten
tot 't Christendom over, en sedert waren a
ijverige verdedigers v. hun geloof tegen d.
Perzen, die d. Armeniers in d. be en 6e eeuw
met geweld tot d. leer v. Zoroaster bekeeren
wilden. d. Bagradiet ASJHOT ontving in 885
d. koninklijke kroon onder verplichting v.
schatting te betalen. Tot 1045 heeft deze dynastie met veel lotsverwisseling stand gehouden. d. Familie BAGRATION in Ruslaud behoort tot dezen stam.
Bahama-eilanden (d.), ook Lucaische
eil. genoemd, liggen t. N. v. d. Groote Antillen en strekken zich v. d. Z.-0.-landpunt v.
Florida tot a. d. N.-kust v. Haiti uit, v. 21 112°
t. 27 11° N. B. Zij hebben een gezam. oppervl.
v. 166 vk. geogr. mijl en bestaan uit zeer
oude opeenstapelingen v. koraalrotsen. Er zijn
20 groote en ruim 600 kleine eilanden, bewoond door 40 000 menschen Bahama is 't
grootst, Providence 't meest bevolkt, en Guanahani door Columbus san Salvador gedoopt,
't eerste, in 1492, ontdekte Amerik. land. d.
Spanjaarden hebben er zich weinig a. laten
gelegen zijn. In 1719 namen d. Engelschen ze,
en sedert bleven ze met uitzondering v. 1781
en 1782 in hun bezit. d. Bahama-banken zijn
koraalriffen, 5 a, 7 M. onder d. zeeoppervlakte,
die een deel v. 't jaar d. vaart door 't Bahama-kanaal gevaarlijk maken.
Bahar of Bihar is een district en een
27
,
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stad in Britsch-India, in d. prow. Patna, presidentschap Bengalen. 't District heeft op 270 vk.
geogr. mij1 twee millioen bew., moest Hindoes.
d. Ganges vloeit er midden door, en d. bodem
is zeer vruchtbaar, maar 't is er vaak geweldig heet. Rijst en opium zijn d. hootdproducten. d. Stad Bahar, eens een groote stad v. 't
oude koninkrijk Magadah, is zeer in verval,
en telt nog 30 000 inw. d. Tegenw. hoofdst.
v. 't district is Gaya met 50 000 inw.
Bahariden is d. naam v. d. Mamelukkendynastie, die v. 1254 t. 1382 over Egypte, Syria
en N.-Arabie regeerde, gegrond door IBEK - AZEDDIN - MELIK en vernietigd door d. Tsjerkes
ALTOEN BOGA BARKOK.

.Bahavvalpoer is een bergachtig vorstendom onder Britsche beschermheerschappij, in 't
N.-W. v. Hindoestan, a. d. Indus, t. N. v. d.
Nerboeda en t. W. v. d. Pendsjaub, 700 vk.
geogr. mijl groot. Slechts een zesde v. d. bodem is bebouwbaar en brengt suiker, katoen
en indigo voort. Er zijn een half millioen bew.
v. gemengd Afghaansch en Hindoesch ras. d.
Hoofdstad beet insgelijks Bahawalpoer, ligt a.

d. Gara en heeft 20 000 inw., die v. weverij
en handel bestaan.
Bahia is een Brazilische staat tuss. d.
Rio-grande do Belmonte, Rio real en San Francisco, v. 't N. n. 't Z. door d. bergketen Espinhazo
doorsneden, 7120 vk. geogr. mijl groot met
anderhalf millioen bew, waarvan bijna 200 000
negers. Er groeit suiker (die hier d. beste v.
geheel Brazilie is), katoen, koffie, tabak, kostbare houtsoorten, rijst en maniok. Bahia is
onderverdeeld in: Seregipe del Rey, Bahia,
Ilheos en Porto Seguro. Aan d. Allerheiligenbaai (Bahia de todos los Santos, in 1503 door
d. Portugees Christovan Jacques ontdekt) ligt
d. hoofdstad, tot in 1771 made die v. geheel
Brazilie. Zij heet thans ook Bahia, doch vroeger s. Salvador; heeft met d. voorsteden (reconcavo) 200 000 en zonder daze 130 000 inw.,
waaronder omstr. 42 000 blanks afstammelingen der Portugeezen en 30 000 Mulatten; d.
overigen zijn Negers en Creolen. Er is een niet
zeer belangrijke boekerij, een universiteit, een
kunst-academie, een museum, eenige gasthuizen, een vondelingenhuis, een arsenal, een
muntgebouw en een der beste havens v.
Brazilie, met 't eiland Taparika, door d. forten s. Antonio, s. Joao en Barbalhao beschermd.
Er is- een scheepstimmerwerf, een bloeiende
handel en walvischvangst in d. Zuidzee. Bahia werd in 1549 op bevel v. Joao III door
Thomas de Sousa gesticht, in 1624 door d.
Nederlanders veroverd, die d. stad behielden
tot 1654. In 1771 werd d. residentie naar RioJaneiro overgebracht.
.Bahier (JEAN); een geacht Lat. dichter, in
1707 gest., is beroemd door zijn dichtstuk
„Fuquetius in vinculis."
23a.hir, d. i. glanzend, heet een Joodsch bock,
.handelend over d. verborgenheden der Kabbala; (Zie dat art.) 't is 't oudste v. alle Rab-

bijnsche boeken.
.73ahnsezz (JUL. FRIEDR. AUG.), gab. 30 Mrt
1830 to Tondern (in Sleeswijk-Holstein) en
overl. 7 Dec.1881, studeerde in d. wijsbegeerte
to Kiel, en werd leeraar a. 't progymnasium
✓. Lauenburg. Hij schreef in d. richting v.
SCHOPENHAIIER vole wijsgeerige werken, o. a.
„Beitrage zur Charakterologie" (186'7) •; „Zum
✓erhaltnisz zwischen Willen und Motiv" (1870);
„Zur Philosophic) der Geschichte" (1871); „Phiiosophie und Nationalitee (1878) en „Widerspruch im Wissen u. Wesen der Welt' (1880).
Bah of is een der Philippijnen, 160 vk. geogr.
mijl groot, met Bergen, waarin goudmijnen
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zijn, en met bosch bedekt. d. Hoofdplaats heet
Lobok.

Bahr is 't Arab. woord voor stroom, zoowel zee als groote rivier. Daardoor is dit woord
een bestanddeel v. veel aardrijksk. benamingen, bijv. Bahr-el-Yemen voor Roode zee; Bahrel-Abiad voor Witte NZ.
Bahr (cmusT.), Zie BAEHR (JOH. CHRIST. FEL.).
Bahr (oTTo), gab. 2 Jun. 1817 te Fulda, studeerde to Gottingen en Heidelberg in d. rechten, en trad in 1838 in Keur-Hessischen staatsdienst. Hij werd in 1849 Obergerichtsrat to
Kassel, maar omdat hij d. constitutie verdedigde tegen d. aanslagen v. d. minister HASSENPFLUG overgeplaatst naar Fulda. Daar gaf
hij 't merkwaardig geschrift uit: „Die Anerkennung als Verptlichtungsgrund" (1855), dat
in 1867 d. twintigsten druk beleefde. Na d.
inlijving v. Keur-Hessen bij Pruisen werd hij
tot d. hoogste rechterlijke betrekkingen benoemd, en door Kassel gekozen tot lid v. d.
Rijksdag en v. 't Pruis. Huis v. Afgevaardigden, waar hij twaalf jaar 's lands belangen
behartigde in d. richting der nationaal-liberale
partij, en belangrijke rechtskundige diensten.
bewees. In 1881 moest hij om gezondheidsredenen zijn ambten nederleggen, maar hij
schreef nog : in 1882 „Das Tonsystem unserer
Musik" en in 1884 „Eine deutsche Stadt vor
sechsig Jahren", dat in 1886 herdrukt werd.
Etahrdt (CARL FRIEDRICH), een talentvol
man, 25 Aug. 1741 to Bisschofswerda in d.
Lausitz gab., studeerde te Leipzig in d. godgeleerdheid en werd daar katecheet en buitengew. hoogl. in d. wijsbegeerte, doch moest
in 1768 d. stad verlaten. Hij werd toen hoogl.
in d. wijsbegeerte en d. Hebr. oudh. to Erfurt,
daarop hoogl. in d. godgeleerdheid to Giesen,
vervolgens hoofd v. d. Philantropen to Marschlins in Grauwbunderland, en eindelijk superintendent bij d. graaf v. Leiningen-Dachsburg,
waar hij 't Heidesheimer genootschap v. Philantropen oprichtte. Weigerend zijn heterodoxe
(onrechtzinnige) godgeleerde gevoelens, bijzonder aangaande d. godheid v. Christus, to herroepen, waartoe bij na d. verschijning der

tweeds uitgave zijner „Neuesten Offenbahrungen Gottes in Briefen und Erzahlungen" (Frankenthal, 1777, 2 din; d. eerste uitgaaf verscheen
to Riga, 1772-1775 in 4 din) of vertaling v. 't
Nieuwe Testament, door d. Rijkshofraad op
straf v. uit 't Duitsche rijk to zullen gebannen worden, verwezen was, week hij naar
Halle, waar hij zijn geloofsbeltjdenis in 't licht
gat Hier was hij privaat-onderwijzer, en kocht
hij buiten d. stad een huis, aangenaam op een
heuvel gelegen, en hield daar koffiehuis en
herberg. Hier vervaardigde hij 't hekelend
blijspel „Das Religions Edict," waarin hij d.
Pruisische verordeningen vinnig doorstreek,
met 't gevolg, dat hij een jaar in d. vesting
to Maagdenburg word opgesloten. Onder zijn
schriften verdient nog opmerking: „Der Christin der Einsamkeit" (Leipz., 1763, 2 dln); „Predigten von einer Seele the den Frieden Jesu_
hat" (Leipz., 1764); „Sammlung von Kanzelreden fiber wichtige Wahrheiten der Religion"
(Leipz., 1764); „Versuch eines biblischen Systems der Dogmatik" (Erfurt u. Gotha, 1768,
2 dln); „System der Moral Theologie: (17684
„Entwurf einer unparteiischen chengeschichte" (Frankfurt aM., 1772),• „Homiletik"(Hale, 1785); System der Moralischen Religion" (Berlin, 1787, 2 dln); „Handbuch der Moral
fiir dem Burgerstande" (ook in 't Nederl. overgezet). Bahrdt heeft door zijn schriften eon
aanmerkelijk licht over godsdienstzaken ver-

(ibd.172);„Rhetorkgislcdu'
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spreid, doch zich, door vrijmoedigheid en on :
bedachtzmi,vljndebrok.Hi
was redacteur v. d. „Allgemeine theologische
Bibliothek" (Mittau, 1774-1775 4 dln); v. 't
„Literarisches Correspondenz- and Intelligenzblatt" (Heidesheim, 1776); en v. 't „Paedagogisches Wochenblatt." Ook als dichter had hij
verdiensten, zooals blijkt uit „Gedichte" (Halle,
1786) en vertalingen v. „Tacitus" (Halle, 1780)
en „Juvenalis" (Dessau, 1781), d. laatste in
verzen. Bahrdt stierf te Halle in 1792.
Bahrein- of Baharein-eilanden, ook
Aval-eil. geheeten, liggen in d. Perzische
golf, t. W. v. 't schiereiland Katar. Zij worden
door 80 000 menschen bewoond. d. Hoofdstad,
een handels-middelpunt, heet 31enama en telt
2 .5 000 inw. Hier zijn d. rjjke parelbanken,
300 KM. lang, waarvan d. jaarlijksche opbrengst
op drie millioen gulden geschat wordt.In 1507
namen d. Portugeezen deze eil. in bezit ; in
1622 nam d. Perzische sjah ABBAS ze, en in
1784 d. Arabische stam der Athoebis.
geb. te Neurenberg, in
Baier (Rm.
1647, werd in 1674 hoogleer. in d. godgeleerdheid te Jena, in 1694 te Halle en overl. in
1695. Hij leeraarde in gematigd orthodoxe
richting, en zijn handboek over dogmatiek
;,Compendium theologiae positivae" (1687, later
dikwijls herdrukt) wordt voor 't beste der
17e eeuw gehouden.
Baikal, samengesteld uit Baik en Al =
Heilig meer, (evenals Ar Al = Aral = Arendsmeer) is een groot meer in Siberie, in 't gouvernement Irkoetsk, omstr. 104 geog. mijl
lang, 10 a 15 geog. mijl breed en 580 vk. geogr.
mijl groot, a. drie zijden door gebergten omringd, met buitengemeen helder water, waarvan d. diepte op sommige plaatsen 160 M.
bedraagt, behalve dat er ongepeilde afgronden
zijn. 't Meer ontvangt 't water v. d. OpperAngara, en d. Toerka, terwijl d. eenige zichtbare uitloozing door d. Neder-Angara geschiedt,
welke nauwelijks 'ho v. t ontvangene schijnt
te kunnen wegvoeren, waarom 't genoegzaam
zeker is, dat dit meer nog onderaardsche afvoerwegen heeft. Het wordt bij weinig wind
heftig bewogen, en is daarenboven a. sterke
inwendige beroeringen, door uitbarstingen onder d. grond, blootgesteld. d. Winter is hier
zeer koud en streng, schoon 't meer (waarschijnlijk door d. gedurige beweging en 't
onderaardsche vuur) niet voor December of
Januari toevriest; in Mei komt 't weder open.
Bij storm en kouden herfstwind ontstaan er
tegen d. klippen ijszuilen, door d. omwoners
bokoeji genoemd, en niet zelden stapelen zich
a. d. kusten ijsbergen op elkander waardoor
schipbreuken veroorzaakt worden. In dit meer
zijn ondersch. soorten v. visch, voorn. d.
omoel, een soort v. kleine zalm, steuren en
een a. dit meer bijzonder eigen geslacht, door
d. Russen solowyanka genoemd; ook leven er
zeehonden en een groenachtige spons, die d.
Siberische en Tartaarsche goudsmeden tot
polijsten gebruiken; a. d. oever zijn versch.
warme mineraal-bronnen en somtejds drjjft
op d. oppervlakte naphta. In d. winter maakt
men over 't ijs jacht op d. zeehonden, waarvan er jaarlijks wel 2000 gevangen worden.
Langs dit meer, dat d. gemeenschap tuss.
Irkoetsk en Daoerie gemakkelijk maakt, handelen d. Russen met d. Chineezen in traan,
uit d. solomyanka gemaakt. Nabij d. Westoever is een eiland, Olchon geheeten, 14 vk.
geo g r. mijl groot.
Baikal (d. Prov.) is een Russ. prov. in
Oost-Siberie tuss. 't meer Baikal en d. grens v.
China; 't bestaat uit 't oude Daoerie, is ruim
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10 000 vk. geogr. mijl groot, met 350 000 bew.,
waaronder 100 000 kozakken en 90 000 nomadische, in tenten wonende, Boeraeten. Deze prov.
wordt door d. Jablonnol-bergketen in twee
districten verdeeld: een N. Westelijk, Nertsjinsk geheeten, waardoor d. Selenga en d.
Opper-Angara, naar 't Baikal-meer vloeien, en
een Z. Oostelijk, dat een bar steppenland
is, 't uiteinde v. d. woestijn Gobi, waar d.
bronnen v. d. Amoer: d. Argoen en d. Sjilka
zich bevinden. Door deze prov. loopen twee
handelswegen v. China n. Rusland. d. Stapelplaats v. dezen handel is Kiachta, waar jaarlijks ruim 200 000 kisten thee worden aangevoerd.
Baikie (WILL. BALFOUR), geb. in 1824, to
Asbroath in Schotland, genoot opleiding tot
geneesheer, maar stelde zich a. 't hoofd v.
twee ontdekkingsreizen in Afrika. Op d. eerste reis, in 18541 onderzocht hij d. loop v. d.
Binoee, een zijrivier v. d. Niger, en schreef
daarover ,,Narrative of an exploring voyage
up the rivers Kwora and Binue". Op d.
tweeden tocht vertoefde hij v. 1857 t. 1864 a. d.
benedenloop v.'"d. Niger, om er handelsverkeer te openen en d. slavernij te stuiten. Op
d. terugreis overl. hij to Sierra Leone op 30
Nov. 1864.
Bane, Zie Bayle.
Bailey (PHILIPP JAMES), geb. 22 Apr. 1816,
te Nottingham, studeerde te Glasgow en promoveerde in 1840, maar wijdde zich a. d. journalistiek en a. d. poezie. Zijn dichtwerken vonden
een ongemeenen bijval. „Festus", een dramatisch gedicht, in 1836 vervaardigd, beleefde
in 1857 d. achtsten druk. The angel world"
(1850); „The mystic" (1855) en „The universal
hymn" (1868) maakten ook grooten opgang."
Baillet (ADRIEN) werd 13 Juni 1649 to
Neuville uit behoeftige ouders geb. d. Bisschop v. Beauvais trok zich 't lot aan v. d.
knaap, die buitengewonen aanleg voor d. beoefening der letterkunde toonde, en plaatste
hem op 't seminarie. In 1676 werd hij priester en vicaris. Vervolgens werd hij bibliothecaris v. d. advocaat-generaal de Lamoignon.
Hij vervaardigde een beredeneerden catalogus
v. d. bibliotheek, waarover hij gesteld was,
en plaatste er een Lat. voorrede voor, die
door Menage scherp beoordeeld werd. Te gelijker tijd gaf hij d. eerste vier deelen v. zijn
„Jugumens des scavants sur les principaux
ouvrages des Auteurs" (1685), die gunstig door
Bayle beoordeeld worden, doch d. verontwaardiging v. Menage on diens vrienden opwekten.
Commire sctireef er een stukje in Latijnsche
verzen („Asinus in Parnasso") tegen. In 1686
verschenen d. volgende vijf deelen der „Jugemens" over d. dichters, die Menage tot 't
schrijven v. zijn „Anti-Baillet" bewogen hadden, en daarna „Satyres personnelles, Trait&
historique et critique de celles qui portent le
titre de Anti" (Paris, 2 vol.). Hierop verschenen „Auteurs &guises, sous des noms strangers, empruntes, supposes, feints a plaisir,
abreges, chiffres, renverses, retournes, ou changes d'une langue on une autre" (Paris, 1690);
„La vie de Descartes" (2 vol. 1691); „l'Histoire
de la Hollande, depuis la treve conclue entre
les Sept Provinces et l'Espagne on 1609 jusqu'
a, la pair de Nimegue, on 1679" (Paris, 1693);
de la devotion la Sainte Vierge et
du culte que lui est dii" (1695); „Discours sur les
du
ts des
vies des Saints" (Paris 1701); Sain
fetes mobiles"; „Les vies des Saints de l'ancien Testament"; „La Chronologie et la Typographie des Saints";Histoire des Demeles
du Pape Boniface VIII avec Philippe le Bel"
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(Paris, 1710). Hij was nog voornemens een
Universel Ecclesiastique, in 3
dln,
dln, te schrijven, toen hij 21 Jan. 1706 overl.
_Bail
(mATTHEw), geneesheer en ontleedkundige, werd in 1761 to Shots, in 't Schotsche
graafsch. Lanark geb. Hij studeerde to Glasgow, later to Oxford, on voltooide zijn studiin
to London bij zijn oom William Hunter. In
1785 opende hij zijn anatomische lessen, die
door talrijke toehoorders bezocht werden. In
zijn praktijk genoot hij 't algemeene vertrouwen door zijn juiste onderscheiding der ziekten. Hij stierf in 1823. Zijn meest beroemde
work is „The morbid Anatomy of some of
the most important Parts of the Human
Body" (Lond. 1793).
Baillie (WILLIAM) werd in 1736 in Ierland
geb. on klom in Engelschen krijgsdienst op tot
d. rang v. kapitein bij d. ruiterij. In d. teeken-,
ets- en graveerkunst maakte hij zich zoo
beroemd, dat d. kunstliefhebbers hem aanraadden zich geheel a. d. kunst to wijden.
Hij gaf a. dozen rand gehoor on zond weldra
eenige afzonderlijke etsplaten in 't licht, die
hij naderhand in twee folio .banden, ieder v.
vijftig platen, verkrijgbaar stelde; vele zijn
v. eigen vinding, d. meeste echter naar goede
meesters gevolgd. 't Werk is hoogst belangrijk, zoowel wegens d. goede uitvoering als
om d. afwisseling v. voorstellingen. Zijne etsen
naar Rembrandt zijn om d. bedriegelijke navolging beroemd, en onder doze waardeert
men vooral 't landschap met d. drie boomen;
sommige worden zelfs door d. liefhebbers
even hoog als d. oorspronkelijke betaald. Baillie kwam ook in 't bezit v. d. koperen plant,
waarop Rembrandt zijn zoogen. honderd-guldons-prent geotst had, welke plant in 1775
door Bailie zoo kunstig opgesneden word,
dat men d. afdrukken er van zeer duur betaalde, vooral omdat hij d. plaat in vier stukken gesneden had en v. doze afzonderlijke
drukken gaf. Een goede afdruk v. d. geheele
plant berust o. a. in 't Rijks-museum to Amsterdam. Baillie vervaardigde nog bedriegelijke kopie8n naar d. „Grallegging" en d.,,Goudweger" v. Rembrandt. Ook etste hij in 1764
naar een schilderij v. dozen meester uit 't
kabinet v. graaf Bute, dat een landschap
met een steenen brug voorstelt, welke prent
door 't bersten der plant zeldzaam geworden
is. Even zeldzaam is d. prent naar Rubens
„'t Kind, dat zeepbellen maakt" en d. „Spelende soidaten" naar Gerard. Baillie etste ook
naar Raphael, G. Dou, Teniers on F. Hals;
ook heeft hij eenige platen in zwarte kunstmanier gegraveerd.
BaiIlon Zie Ballonius.
Rainy (JEAN SILVAIN) werd 15 Sept. 1736,
to Pars geb. Zijn zucht voor d. letter- on
sterrekunde, door zijn omgang met Lacaille
aangekweekt, deed hem v. d. schilderkunst
afzien, waarvoor hij door zijn ouders bestemd
was. Hij leverde d. eerste vrucht zijner sterrek.
oefeningen in 1762 bij d. academie der wetenschappen in, die hem hierop tot haar modelid verkoos, en gaf sedert dien tijd versch.
belangrijke werken in 't licht. Onder doze behooren: „Essai sur la theorie des satellites
de Jupiter" (1765); „Histoire d. l'astronomie"
(1771); „Lettres sur l'origine des sciences, sur
l'Atlantide de Platon et sur l'ancienne histoire d'Asie" (1777-1779); „Sur l'Origine de
la fable et des anciennes religions" (1781 et
1782). Hij werd in 1789 door Parijs tot afgevaardigde voor d. Algemeene staten, en daarin
tot voorzitter v. d. derden of burgerstand benoemd. Toen d. Communes zich, in Juni 1789,

BAI.

in eon Nationale vergadering vereenigden.
zat hij ook in die vergadering voor, toen d,
adel en d. geestelijkheid zich met d. derden
stand vereenigden. Hij leidde d. Assemblee
nationals naar d. kaatsbaan; deed zelf daar
d. bekenden eed; werd door d. Parijsche burgerij eenparig tot maire gekozen, on overhandigde kort daanaa a. d. Boning en d. Koningin op 't stadhuis to Parijs d. nationals kokarde. Nadat hij twee-en-een-half jaar maire
was geweest, werd hij niet herkozen, want
hij was d. Jakobijnen to gematigd ; hij had
een volksoploop tot afschaffing v. 't Koningschap, op 7 Juli 1791, uiteen doen drijven, en
bij 't proces der Koningin op hare vrijspraak
aangedrongen. In 't midden v. 1793 deed hij
een rein door Frankrijk, gedurende welke zijn
vijanden hem aanklaagden; hij werd to Melun
gevat, voor d. revolutionaire rechtbank gebracht, en 12 Nov. 1793, to Parijs geguillotineerd. Hij stierf gelaten als een wijsgeer.
Bain (ALEX.), geb. in 1818, studeerde to
Aberdeen in wijsbegeerte en natuurk. en werd
hoogl. eerst to Glasgow, later to Aberdeen.
Hij overl. in Jan. 1877 to Broomhill in Schotland. Hij heeft nieuwe electro-magnetische
werktuigen uitgevonden, in wetensch. tijdschriften bijdragen geleverd, leerboeken over
versch. vakken samengesteld, en daarenboven
vele belangrijke werken geschreven, o. a. „The
senses and the intellect" (1855); „The emotions and the will" (1859) ; Mental and moral
science" (3e dr. 1872); „Logic, inductive and
deductive" (1870) en „Education as a science"
(1879).
Baines (EDWARD), een Engelsch staatsman,
geb. in 1774, vertegenwoordigde Leeds in 't
Parlement, en waakte daar tegen een overmatigen invloed der Staatskerk. Hij schreef:
„History of the wars of the French revolution" (1814); „History of the county of York"
(1823) ; „History of Lancashire" (2 dln, 2e dr.
1835). Hij overl. 3 Aug. 1818. Zijn naamgenoot
on geestver want EDWARD B. vertegenwoordigde insgelijks Leeds in 't Parlement v. 1859
t. 1874, redigeerde „Leeds Mercury" en overl.
1 Dirt 1890.
Baines (MATTHEW TALBOT), zoon v. d. voong.,
geb. in 1799, trad in d. staatsdienst, en werd in
1855 kanselier v. Lancaster. In 't Parlement
ijverde hij voor vrtjzinnige hervormingen; voor
d. afschaffing der graanrechten en voor d. uitbreiding v. 't kiesrecht. Hij overl. 18 Jan. 1860.
Baini (GIUSEPPE), pauselijk kapelmeester to
Rome, werd daar 21 Oct. 1775 geb. Hij maakte
zich spoedig bekend door zijn schoone stem
en door 't componeeren v. hymnen, psalmen
on missen, wier strenge ernst on hooge kunst
gunstig afstaken bij 't oppervlakkige diettantismus der moderne Italiaansche maestri.
In 1822 werd zijn „Miserere" bij d. Sixtijnsche
kapel onder d. muziekstukken voor d. Paaschweek opgenomen. Hij schreef: „Memorie Storico-critiche della vita e dells opere di Giovanno Pierluigi da Palestrina" (Rome, 1828,
2 dln). Baini overl. 10 Mei 1844.
Bairazn is d. naam v. twee feesten, die
op 't einde v. d. Ramadan of d. groote vasten en tijdens 't offerfeest der bedevaart naar
Mekka door d. Mohammedanen gevierd worden. 't Groote Bairamfeest wordt 70 dagen
voor 't kleine gevierd. Als 't °erste aanvangt,
worden in Konstantinopel 3 stukken geschut
gelost, terwijl een algemeen geraas v. Turksche muziek op pauken on trompetten aanvangt. d. Eerste staatsdienaars begeven zich
plechtig naar d. Sultan, om dozen hun gelukwensch to brengen; men geeft elkander ge-
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schenken en verzoent zich veelal bij die gelegenheid met zijn vijanden; doch Christenen
en Joden, staan bij die feesten wel eens a.
d. mishandelingen v. 't dweepziek Turksche
gemeen bloot.
Baird (SPENCER FULLERTON), geb. 3 Febr.
1823, te Reading in Pennsylvanie, werd daar
in 1846 hoogl. in d. natuurk. a. 't Dickinsoncollege en in 1850 secretaris v. Smithsonian
institution te Washington. In 1871 werd hem
door d. Regeering een onderzoek opgedragen
naar d. oorzaak v. d. vermindering der eetbare visschen. Hij schreef: „Catalogue of NorthAmerican mammals" (1857); „Catalogue of
North-American birds" (1859) en „Birds of
North-America" (4 dln, 1874). Hij overl. to
Washington, 20 Aug. 1887.
Baireuth of Bayreuth is d. hoofdplaats
v. d. Opper-Mainkreits, in Beieren, d. zetel v.
ondersch. regeerings-collegian, tuss. d. Roode
Main (over welke twee bruggen liggen) en d.
Mistel- en Sendelbeek. d. Stad is zeer fraai
gebouwd, en heeft breede, rechte en wel geplaveide straten. Er is een oud slot, dat Met groot
doch zeer schoon is ; een fraai opera-huis, een
muntgebouw, een raadhuis, een gymnasium
illustre en een kweekschool voor onderwijzers.
Op een heuvel bij d. stad is in 1872 't National Theater gebouwd, waarin d. opera's v.
Richard Wagner opgevoerd worden. Ook is
er d. villa ,Wahnfried", waar Wagner sedert
1872 woonde. d. Stad telt met d. voorstad en
't een half uur verder gelegen stadje s. Georgam-See 22 000 inw. Er zijn fabrieken voor tabak en tabakspijpen, katoen, hoeden, laken,
porselein, aardewerk, marmer, speelkaarten en
perkament, een potaschziederij en brouwerijen.
Op 4 KM. afstands zijn d. lustverblUven: Hermitage, voor 't publiek toegankelijk, Sanspareil en Phantasia, en in d. nabuurschap zijn
minerale bronnen. Baireuth was voorheen d.
residentie v. een vorstendom, 65 vk. geogr.
mijl groot, dat in 1810 a. Beieren is afgestaan.
Bairoet of Beiroet ('t oude Berytus) is
een stad in Syrie, in 't pasjalik Saida of Acre,
d. hoofdstad v. land der Drusen, d. zetel
v. een Griekschen aartsbisschop, d. verzamelplaats der karavanen naar Egypte, en te beschouwen als d. haven v. Damascus. Zij ligt
op een schiereil. in een aangenaam'oord a. d.
Middellandsche zee, had voorheen een goede
haven, die thans door zand en puin voor schepen ontoegankelijk is, zoodat deze genoodzaakt
zijn op een afstand te ankeren. Na 't bornbardement v. 1840 waren er slechts 10 000, maar
thans weder 80 000 inw., bestaande uit Grieksche en Roomsche Christenen, Maronieten,
Mohammedanen en Joden; er zijn aardewerk,katoen- en tapijt-fabrieken; er is aanzienlijke
handel in zijde en d. beroemden wijn v. d. Libanon. Prachtig verheft zich d. sneeuwkruin
v. d. ► anin a. d. Z.-O.-zijde, 2600 M. boven d.
zee, en op d. weg n. Damascus is een verrukkelijk schoone uitspanningsplaats, „d. Pinion"
geheeten.
Baisse, in tegenstelling v. hausse, is in d.
speculatie-handel 't dalen der prijzen; a la
baisse speculeeren is op tljd koopen of verkoopen in d. hoop of meening, dat dan d.
prijs der waar gedaald zal zijn, waar dan
vanzelf a. verbonden wordt 't vaak door ongeoorloofde middelen naar om laag drijven v.
d. prijs. Speculation a la baisse of hausse geschieden daarom in artikelen, die door oorlogsgevaar, overvoering der markt e. d. g. a. snelle
prijsveranderingen zijn blootgesteld, zooals
action en granen.
Baja is een groote marktplaats v. graan
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en vee, met 20 000 inw., tuss. d. Donau en d.
Theiss., in 't Hong. comitaat Thies. In d. nabijheid is een prachtig kasteel v. vorst GRASSALKOWITSJ.

B ajada, del Parana is een stad in Argentinie met 10 000 inw., a. d. linker-oever der
Parana tegenover Santa-Fe, 600 KM. v. zee
verwijderd, maar door d. breedte en diepte
der rivier voor groote schepen toegankelijk.
Voor dat Buenos-Ayres d. hoofdstad der republiek werd, was hier d. zetel v. 't gouvernement.
Bajaderes zijn danseressen in Hindoestan
en op Ceylon, sommigen a. d. dienst der afgoden gewijd, anderen om bij feestmalen d.
gasten to vermaken. Er zijn er, die een zwervend leven leiden, die bij groepen onder d.
leiding v. een bejaarde bajadere staan, en ook
die als slavinnen dit beroep voor hare meesters drijven. De aan Visjnoe of Sjiwa gewijden
heeten Dewadasji, worden als edele vrouwen
geeerdi en genieten allerlei voorrechten.
B ajae, d. voorn. badplaats der Romeinen,
was een stadje bij Napels a. d. kust v. Campania, beroemd om d. heerlijke ligging d. minerale bronneii en d. vruchtbaarheid v. d.
omstreek. Julius Caesar, Piso, Pompejus, Marius en Julia Mammaea hadden hier lusthuizen, die dikwijls d. schouwplaats v. gewichtige
gebeurtenissen, maar ook v. d losbandigste
weelde waren. Horatius roemt Bajae boven
alle andere plaatsen der wereld. Seneca waarschuwt tegen deze badplaats ieder, die beer
zijner driften blijven wil, en Cicero verontschuldigde zich, dat hij Marcus Coelius in rechten verdedigde, een man, die meermalen Bajae
bezocht had. Van Bajae's heerlijkheid is niets
overgebleven dan d. rumen v. tempels v. Venus,
Mercurius en Diana, v. eenige lusthuizen en
praalgraven.
Bajazet of Bajesid, met d. bijnaam Ilderim, d. w. z. bliksemstraal, volgde zijn vader
Amoerad in 1389 op als Turksch sultan. Hij
was oorlogzuchtig en poogde 't Turksche gebied ook in Europa uit to breiden en te vestigen. Hij bezette Servie, Walachia, Albania,
Bosnia, Slavonia en een deel v. d. Peloponnesus, maar trachtte tevergeefs Konstantinopel
to bemachtigen. Sigismund, koning v. Hongarije, later Duitsch keizer, poogde zijn loop
to stuiten in d. slag bij Nicopolis, maar hier
behaalde Bajazet in 1396 een schitterende overwinning. Duizenden Christenen sneuvelden,
vele aanzienlijke Franschen werden gevangen
genomen, o. a. d. Prins v. Bourgondie, d. graven v. Artois, Coucy en Boucicault, en Sigismund kon zich nauwelijks door d. vlucht
redden. Gelukkig daagde er afleiding op uit
Azle. d. Nadering v. Timoerlenk, d. Mongoolschen veroveraar, riep Bajazet naar Klein-Azie.
d. Beslissende slag om d. heerschappij v. 't
Oosten viel voor bij Angora in Galatie, in 1402.
Timoerlenk zegepraalde. Bajazet werd gevangen genomen en eindigde zijn leven in vernedering. Verg. Hammer „Geschichte des Osmanischen Reiches" (Pest, 1834), die 't verhaal
v. d. ijzeren kooi, waarin Bajazet zou zijn opgesloten, verwerpt.
B ajocco was een koperen munt, . in d.
Kerkel. staat, waarvan d. 100 een Romeinsche
kroon uitmaakten. Op Sicilia heette d. Napolitaansche grano, waarvan d. 100 eon ducato
waren, insgelijks bajocco.
Bajonet is een blank wapen, dat op d.
loop v. 't schietwapen wordt vastgemaakt. Er
wordt gemeld, dat d. Nederlanders dit hebben
overgenomen v. d. Maleiers in d. Oost-Indische
gevechten, en dat aanvankelijk d. lanspunt
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met een houten steel in d. geweerloop werd
gestoken. In 1679 werd d. bajonet bij d. Fransche infanterie-regimenten ingevoerd, on reeds
in 1663 in grooten getale to Bayonne veryaardigd, zoodat 't waarschijnlijk is, dat d. naam
v. 't wapen a. daze stad is ontleend. d. Bajonet
is een stootwapen, samengesteld uit een schaft,
hats on kling. d. Schatt met stormring is een
sterke ring, die gemakkelijk op d. geweerloop
kan geschoven worden, maar dezen vast omsluit,• d. hats of bocht is d. verbinding v. d.
schaft met d. kling en verzwakt zeer d. kracht
v. d. stoot, maar is noodig om 't schot d.
vrijen loop to laten; d. kling is een driezijdige
lanspunt, die in d. 18e eeuw door d. Pruisen
't eerst bestendig op 't geweer werd gezet,
maar in d. 19e eeuw eerst bij d. tirailleurs
door een hartsvanger, die ook als zijdgeweer
dienst kon doen, en later, vooral bij d. Franschen, dikwijls door d. sabel, slagbajonet of
yatagan is vervangen. d. Bajonet is, vooral
bij een aanval in gesloten kolonnes, een geducht wapen, dat menigmaal d. overwinning
heeft beslist. Om 't ook als indivudueel aanvals- en verdedigingsmiddel to doen dienen,
wordt d. soldaat in 't bajonetschermen geoefend, dat door d. Saksischen hoofdofficier
SELMNITZ tot een doeltreffende kunst is verheven.
Bajus (MICHAEL) heette eigenlijk DE BAY
en werd in 1513 to Melun in Henegouwen
geb. Hij studeerde to Leuven, en werd er in
1551 hoogl. in d. godgeleerdheid. Hij stelde
zich ten taak d. protestantsche leerstellingen
op grond v. d. bijbelsche uitspraken to weerleggen, maar kwam daardoor in moeilijkheden
met zijn kerkgenootschap, dat vele zijner stellingen voor ketterij verklaarde. d. Gunst v.
kon. Flips II behoedde hem echter tegen vervolging; hij werd zelfs naar 't concilie to
Trente in 1563 afgevaardigd, in 1578 tot kanselier der universiteit en tot inquisiteur-generaal der Nederlanden verheven. Zijn leven
verliep onder gestadige geloofstwisten en hij
overl. 16 Dec. 1589, met d. roam v. groote geleerdheid, bescheidenheid en refine zeden. Zijn
Augustiniaansche gevoelens en leerstellingen
warden later d. grondslag v. d. leer der Jansenisten.
Bajza, geb. op 31 Mei 1804, in 't Hong.
stadje Szficsi, heeft als dichter on journalist
een gunstigen invloed geoefend op d. ontwikkeling v. zijn yolk. Hij redigeerde 't jaarboekje ,Aurora", schreef critische opstellen
in d. tiidschriften „Athenaeum" on „d. Opmerker" (Figyelmero) en stichtte in 1848 't
staatk. dagblad „Kossuth". In 1835 gaf hij een
bundel „Gedichten" uit, waarin zeer schoone
lierzangen voorkomen, en in zijn la.atste levensjaren gaf hij belangrijke historische studien
uit. H' ij overl. to Pest, 4 Mrt 1858.
13.boord is d. linkerzijde v. een schip.
Naam is ontleend a. 't Eng. back = rug,
omdat d. stuurman bij d. ouden vorm v. 't
roar ' zich zoo plaatste, dat hij 't roar a. On
rechter- d. boeg a. zijn linkerhand en d. rechterzij v. 't schip (stuurboord geh.) voor zich
had on clan met d. rug tegen d. roerpen duwde,
.als 't schip rechts-, of die met d. hand naar zich
toetrok, als 't schip links moest wenden. (Zie
-art. Schip.)
Bake (JoHN). geb. 1 Sept. 1787 to Leiden,
studeerde on werd daar hoogl. in d. letteren
-v. 1817 t. 1857. Hij overl. to Yelp 26 Mrt 1864.
1Behalve versch. Lat. werken schreef hij: „Gedachtan over d. Publieke schuld" (1844); „Over
d. vertegenwoordiging der wetenschap" (1846);
„Over Attisch staatsrecht" (1852) on „Methods
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v. onderzoek naar d. echtheid v. schriften v.
Cicero" (1859).
geb. 24 Febr. 1791
Bake (ALEX. JACQ.
to Leiden, studeerde daar in d. rechten on in
d. letteren, en werd rector a. ondersch. scholen, 't laatst to Leiden, waar hij 16 "Mei 1844
overl. Hij is d. schrijver v, d. verdien.stelijke,
„Lessen over d. Redekunde" (1828, bekr. prijsschrift v. d. M. t. N. v. 't A.); v. d. „Rudimenta
der Lat. taal" (20 dr. 1843) en v. d. „Ethnogr.
en Synchron. tabellen der oude geschied."
Bake (BuD. WILL. JAN CORN.), geb. to Zutfen,
18 Mei 1811, studeerde in d. rechten, wijdde
zich in 0.-Indie a. 't rechtswezen, en klom
daar op tot procureur bij 't Hoog gerechtshof.
In 1860 werd hij eerst ontslagen, maar was
daarna nog Nederl. consul to Leipzig (tot 1864)
en to Djeddah (1872 t. 1874). Hij overl. to Groesbeck, 8 Nov. 1874. Hij schreef versch. brochures
en verhandelingen over Indische belangen en
toestanden en „d. Doorgraving v. d. landengte
v. Suez, hare gevolgen voor Nederland en d.
kolonien" (1858).
Babel is een welgebouwd en stark Fransch
fort op d. linker-oever v. d. Senegal, hoofdplaats
v. een arrondissement met 2000 inw., meest
negers. 't Werd in 1856 aangelegd en is een
stapelplaats zoowel v. gom, ivoor en stofgoud,
die langs d. rivier naar d. mond to s. Louis
gebracht worden, als v. d. karavaanhandel
met d. oasen der Sahara.
Baker (HENRI), Engelsch natuurkundige,
geb. in 't begin der 18e eeuw, overl. in 1774,
was lid der koninklijke maatschappij v, wetenschappen en schrijver v. 't ook bij ons bekende werk „'t Microscoop gemakkelijk gemaakt" (Amst., 1760), waarvoor hij door die
maatschappij met een gouden medaille bekroond werd.
Baker (SAM. WHITE), geb. to Thorngrove
in Worcestershire, op 21 Juni 1821, genoot een
zorgvuldige opvoeding en ontwikkelde zich
tot een koen on wetenschappelijk reiziger. 't
Eerst bezocht hij Ceylon on schreef daarov_er
„Eight years wanderings in Ceylon" (1855);
daarna was hij in Turkije werkzaam bij d.
aanleg v. spoorwegen en na langdurige voorbereiding ondernam hij d. hachelijketaak, om
langs d. bronnen v. d. NW tot diep in 0.-Afrika
door to dringen. In 1862 rustte hij to Shartoem
drie vaartuigen uit, en voer daarmede d. Nijl
op tot Gondokoro, waar hij in Feb. 1863
SEEKS on GRANT ontmoette, die hem hunne
ontdekkingen v. d. groote meren, waaruit d.
Nijltakken ontspringen, mededeelden. Met daze
huip ontdekte hij na vele gevaren op 16 Mei
1864 't Westelijke meer, dat hij ALBERT NYANZA
noemde. In Mrt 1865 was hij weder to Gondokoro, waarna hij in Engeland terugkeerde,
met eer overladen werd, on zijn tocht beschreef
in S. Albert Nyanza" (1866). Nu stelde hij
a. d. Khedive v. Egypte voor, om voor hem
't Nijlgebied tot a. d. bronmeren to veroveren
on er d. slavenhandel uit to roeien. d. Khedive
nam 't aan, verhief hem tot pasja en stelde
een leger to zijner beschikking met ijzeren
stoombooten, die uit elkander konden worden
genomen. Met genoegzamen voorraad rukte
hij in 't laatst v. 1869 op, en na tallooze bezwaren bereikte hij 16 Apr. 1871 Gondokoro
weder. Veroverend, opstand on verraad onder
zijn troepen trotseerend, drong hij , als eon
andere Cortez of Pizarro, door tot a. 2 0 N.B.
In naam onderwierp hij 't gebied a. Egypte,
stichtte bij Fatiko op 3° NB. een versterkt
kamp „Ismailia" en keerde naar Engeland
terug, waar hij zijn bevindingen nederschreef
in Ismaelia" (2 dln, 1874).
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broeder v. d. voorg.,
geb. in 1825, diende v. 1848 t. 1873 in d. Britsche armee, streed in Z.-Afrika en in d. Krim
en werd bevelhebber v. 't 10e regiment. In
1877 trad hij in Egyptischen dienst, organiseerde d. Egyptische gendarmerie en werd
in 1883 na d. nederlaag v. Hicks-pasja bij
El-Obeid tot bevelhebber v. 't Egyptische
leger in Soedan benoemd. Hier leed hij echter
op 4 Feb. 1884 een beslissende nederlaag,
waarna hij naar Engeland terugkeerde.
Baker (JOHN GILBERT), geb. te Guisborough
in Yorkshire, 13 Jan. 1834, was een verdienstelijk kruidkundige, leeraar a. 't Londen-hospitaal
en lid der redactie v. 't „Journal of Botany."
Hij schreef veel belangrijke monographieen
en nat. hist. werken, o. a.: „On the geographical distribution of ferns through the world"
(1868); „Sinopsis filicum" (1868); en „a New
Flora of Northumberland and Durham" (1868).
Baker

(VALENTINE),

Bakhuizen v. d. Brink

(REINIER CORN.),

geb. 28 Febr. 1809 te Amsterdam, deed na volbrachte studin langdurige reizen in 't buitenland tot wetensch. onderzoek, en werd in 1849
benoemd tot Rijks-archivaris te 's Gravenhage,
waar hij 15 Juli 1865 overl. Hij was medestichter en medewerker v. d. „Gids" en v. d.
„Nederl. Spectator" en schreef daarenboven
belangrijke histor. en letterk. werken, zooals:
„'t Huwelijk v. Willem v. Oranje mat Anna
v. Saksen" (1853); „Studi6n en schetsen over
vaderl. geschied. en letteren" (1860-1863) en
Isaac Le Maire" (1865). E. J. Potgieter heeft
t vervolg der „Studi6n en schetsen" verzameld en uitgeg.
Bakhuyzen (H. G. V. D. SANDE), geb. te
's Gravenhage, 2 Apr. 1838, studeerde a. d.
academie te Delft en a. d. universiteit te
Leiden in wis- en natuurk. en werd in 1867
hoogleer. a. d. Polytechnische school te Delft,
en in 1872 hoogleer. in d. sterrek. te Leiden.
Hij deelde d. resultaten v. zijn onderzoekingen mede in d. „Annalen der Leidsche sterrewacht" en in d. „Astronomische Nachrichten" en werd benoemd tot lid v. d. Nederl.
rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing en v. d. Permanente commissie voor
aardmeting.
Baki (ABDOEL), d. w. z. Dienstknecht des
Eeuwigen, was een Turksch dichter, die v.
1526 t. 1600 te Konstantinopel leefde. Hij werd
door zijn tijdgenooten voor d. uitstekendsten
lierdichter gehouden en met eer en schatten
beloond, maar bijna al zijn stukken zijn lofgedichten op d. Sultans, die hem begunstigden. Zijn hoofdwerk ,Divan" dat ruim 200
gedichten bevat, is door J. VON HAMMER in
1825 in 't Hoogd. vertaald en uitgeg. met
inl. en levensbeschr.
Bakken is 't door droge hitte ontbinden
of omzetten v. plantaardige en dierlijke zelfstandigheden, zoodat zij tot licht verteerbaar
voedsel kunnen dienen; 't is v. braden en
roosters onderscheiden, door dat een lang aanhoudende niet te sterke hitte tot d. binnenste
deelen doordringt en die gaar maakt, terwijl
bij d. ladtsten d. porien a. d. oppervlakte
toegeschroeid worden, waardoor 't inwendige
al zijn bestanddeelen behoudt, maar niet zoo
geschikt ter spijsvertering wordt. 't Kook- en
pasteibakken is tot een kunst en 't broodbakken tot een machinale fabrieksarbeid geworden.
Bakker (JAN DE), meer bekend onder d.
Lat. naam v. Pistorius, was geb. te Woerden,
en werd pastoor to s. Jakobswoude. Hij omhelsOe en predikte d. leer v. Luther, maar
werd gevangen genomen, en was d. eerste,
;
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die in ons land om 't geloof verbrand werd
op 15 Sept. 1525 in 's Gravenhage.
Bakker (MEE-CIWES MEINDERTSZ), to Amsterdam geb., bedacht in 1691 d. scheeps-kameelen of scheepslichters, dienende om geladen
0.-Indi6vaarders over d. ondiepte bij Pampus
a. d. ingang v. d. Zuiderzee te helpen.
Bakker (P. HUIZINGA), een Nederlandsch
dichter, geb. te Huizinge in 1713, gest. te Amsterdam, in 1801, schreef drie bundels poezie,
waarin 't leerdicht „d. Vaderlandsche stroomen" opmerking verdient. Hij beschreef ook
't leven v. zijn bloedverwant, d. geschiedschrijver J. Wagenaar (1776).
Bakker (JoB AuG.), geb. 4 Sept. 1796 to
Rotterdam, was daar schilder en leeraar in 't
teekenen en overl. 7 Juni 1876. Hij schreef
versch. meest wijsgeerige werken, o. a. „Proeve
in geschied., wijsbegeerte en letteren" (1825);
„Over d. geschied. der beeldende kunsten bij
d. Ouden" (2 din, 1833); „Wijsgeerige verhandelingen" (1837) en bijdragen in „Euthymia"
en d. ,,Tijdspiegel".
Bakker (GERBRAND), geb. to Enkhuizen in
1771, werd hoogleeraar in d. ontleed-, heel- on
verloskunde to Groningen. waar hij in 1810
gestorven is. Zijn meest .beroemde werk is
„Natuur- on Geschiedk. onderzoek naar d. oorspronkelijken stam v. 't menschelijk geslacht"
(Haarlem, 1810). Merin betoogt hij, dat 't menschelijk geslacht v. oen menschenpaar afstamt.
Bakoe, een stad a. d. Kaspische zee, in
Aziatisch Rusland, was vroeger d. hoofdstad
v. een Tartaarsch khanaat, bestaande uit 't
schiereiland Abshera, en is thans d. hoofdst. v.
een Russ. gouvernement, 700 vk. geogr. mi.j1
groot, met 550 000 bew. Bakoe is d. baste haven
a. d. Westzijde v. d. Kaspische zee, door spoorwegen met Tiflis, Trans-Kaukasi6 en d. Transkaspische landen verbonden. Zij is geheel v.
steen gebouwd, doch niet bestraat ; er z ijn moske6n en karavanserals. Men telt in Bakoe ruim
64 000 Mw., Russen, Duitschers, Perzen, Tartaren on Joden, die aanzienlijken handel drijven in petroleum, naphta, saffraan, katoen,
zijde, zout, zwavel, opium on rijst. Bakoe's
omstreken worden, om d. overvloed v. bloemen, 't Rozen-paradijs genoemd; d. bronnen
v. petroleum on naptha schijnen onuitputtelijk. In sommige oorden brandt aanhoudend
een blauwe vlam. Dit altoosdurend vuur wordt
door d. bow. tot allerlei gebruik aangewend.
In kleine steenen huizen wordt een, drie dM.
dikke, vloer v. leem gemaakt, om to beletten
dat 't ontvlambare koolwaterstofgas er doordringt. Aileen op d. plaats, die men tot haard
heeft uitgekozen, laat men een opening in d.
vloer; heeft men nu vuur noodig, dan behoeft
men slechts een brandende spaander boven
d. opening to houden en oogenblikkelijk stijgt
d. vlam op. Op daze wijze heeft men vuur,
zoowel voor huishoudelijk als industrieel gebruik. d. Guebren of vuuraanbidders komen
uit Perzie on Hindoestan in bedevaart naar
't Eeuwige vuur, en hebben er tempels en
altaren, waarbij sommigen hun geheele leven
doorbrengen.
Bakunin (MICHAEL), geb. in 1814, to Torsjok
bij Twer uit rijke adellijke ouders. genoot
een voortreffelijke opvoeding, on werd officier,
maar had vrijzinnige denkbeelden opgevat,
die in groote tegenstelling waren met d.
staatk. toestand in 't Russische rijk, on tot
radicals gevoelens oversloegen op een reis
in 1840 naar Dresden en Berlijn. Hij schreef
daar een boek over ,d. Reactie in Duitschland"
dat niet veel indruk maakte, maar 't ongenoegen opwekte v. d. Russische regeering.
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nij vluchtte naar Zurich , verbond zich daar
met communisten en democraten en mengde
zich in d. volksbewegingen, die op d. Fransche
revolutie v. Febr. 1848 volgden. Ten gevolge
zijner samenzweringen werd hij in Saksen
en Oostenrijk ter dood verooydeeld, a. Rusland uitgeleverd, en daar, waar men hem ale
d. grondlegger v. 't nihilisme beschouwde, in
1857 naar Siberig gebannen. Op wonderbaarlijke wijs ontsnapte hij daar na vele jaren
lijdens a. zijn bewakers; hij vluchtte langs
d. Amoer, over Japan, d. Stillen oceaan, Californig en New-York naar Londen, waar hij d.
uit zijn levee" schreef, maar
door
door zijn overdreven begrippen in onmin geraakte met d. heftigste partijleiders, zoodat
hij zelfs niet toegelaten werd tot hunne vergaderingen en congresses. Afgetobt en arm, overl.
hij op 3 Juli 1876 in een hospitaal te Bern.
Bal, v. 't Ital. ballare = dansen, is een
feest, waar 't dansvermaak hoofdzaak is. Zulke
danspartijen behooren a. d. nieuweren tijd;
in d. oudheid was 't dansen a. d. godsdienstplechtigheden verbonden, en eerst op 't eind
der middeleeuwen werd d. dans in Italia een
vermaak der huis-feesten. Zoo werd ter eere
v. Lodewijk XII to Milaan zulk een bal gegeven. Eerst onder Catharina de Medicis
kwamen d. gemaskerde bals in gebruik.
Balaenoptera (vinvisch) is d. naam v.
een geslacht uit d. orde der .walvisschen. 't
Is v. d. overige walvisschen onderscheiden
door een rugvin, groeven langs d. buik, weinig
ontwikkelde baarden en minder gehalte a.
traan. d. Groot° vinvisch (B. boops) heeft v.
alle bekende dieren d. grootste lengte, — 31
Meter.
Balaguer (VICTOR), geb. 11 Dec. 1824, to
Barcelona, studeerde daar in d. rechten, maar
legde zich bijzonder toe op d. geschied. v.
Cataloni6. Hij werd hoogleer. a. d. universiteit
to Barcelona, archivaris en kroniekschrijver
der stad. Hij schreef een aantal drama's, meest
a. d. geschied. v. Catalonig ontleend, die in
1874 onder d. titel „Tragedias" en lierdichten,
die in 1880 onder d. titel v. „Obras poeticas"
verzameld, uitgegeven zijn. d. Meesten opgang
maakte zijn novelle „Don Ivan de Serrallonga"
(6e dr. 1875). en zijn hoofdwerk is „Historia
de los trovadores" (6 dln, 1880).
Bala.khissar is een stad met 13 000 inw.
in Klein-Azi6, t. W. v. Broessa. Er wordt een
jaarmarkt gehouden, die twee weken duurt,
door 30 000 kooplieden bezocht wordt, die er
20 millioen piasters omzetten a. manufacturen,
Perzische tapijten, Turksche zijde en specerijen.
In d. schoone omgeving is een heete bron met
een temperatuur v. 46° C.
23alakireff (MILY ALEXELIWITSA geb. to
Nisni-Nowgorod, in 1836, ontwikkelde zich tot
een der bekwaamste muziekleeraars en componisten v. Rusland. Toen te s. Petersburg een
conservatorium werd gesticht, stelde BALAKIREFF daar een muziekschool tegenover, waaraan talentvolle jonge virtuozen, ale Borodine,
Rimski-Korsakoff en Moessorgski, gevormd
werden. Toen Rusland in 1862 't 1000-jarig bestaan v. 't Rijk vierde, componeerde BALAKIREFF een heerlijk muziekstuk, getiteld „Duizend jaar".
13ala.klava is een Russ. bayoneted op
't. schiereil. d. Krim a. d. Zuidkust, Z. 0. v.
Sebastopol. 't Is nu een kleine plaats met
700 inw., maar was in d. oudheid d. beroemde
kolonie Portus Symbolon, en in d. Krimoorlog v. 1854 hadden Kier d. Engelschen
hunne magazijnen. Zij laden er op 26 Oct.
1864 een geduchte nederlaag.
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Balanen, Zie Zeetulpen.
Balans, Zie Weegschaal.
Balans noemt men in d. handel d. perio-

dieke afsluiting der boeken, waartoe men —
na iedere rekening to hebben geverifieerd, en
na d. behaalde winsten en verliezen v. 't verloopen tijdvak, op d. rekening v. winst en
verlies te hebben overgebracht — d. debeten credit-zijde v. elke rekening optelt on d.
saldo's, die er verkregen worden, weder op
een debiet- en crediet-zijde brengt. Wanneer
daze nu bij samentrekking een gelijk bedrag
uitmaken, ontstaat er balans; daze wordt door
sommigen in een afzonderlijk boek overgebracht. d. Rekeningen worden vervolgens met
d. saldo's afgesloten en voor 't volgende tijdyak weder geopend. 't Saldo der winst- en
verliesrekening wordt op 't hoofd v. d. eigenaar der zaak overgebracht. Volgens d. Nederl.
wet is ieder koopman verplicht binnen d. °erste
zes maanden des jaars een balans over 't
afgeloopen jaar op to makers, in een afzonderlijk register to boeken en to onderteekenen.
Balard (ANT. JER.), geb. 30 Sept. 1802, to
Montpellier, een voortreffelijk scheikundige,
was achtereenvolgens hoogl. to Montpellier,
a. d. universiteit to Parijs en a. 't College de
France. In 1868 werd hij benoemd tot inspecteur-generaal v. 't hooger onderwijs. Hij overl.
30 Mrt 1870. Behalve door zijn verhandelingen
in de werken der Academie on in d. „Annales"
is hij beroemd als d. ontdekker v. 't bromium.
Balasjow is een arr.-hoofdstad met 10 000
inw. in 't Russ. gouvernement Saratow, a. d.
linkeroever v. d. Choper, met handel in graan,
lijnzaad on talk.
Balasore is een Britsch-Indisch district
met een hoofdstad v. gelijken naam in d.
prov. Orissa, a. d. benedenloop v. d. Boeribalang
en a. d. golf v. Bengalen. 't District telt op
100 vk. geogr. mijl bijna een millioen bew. r
end.sta,ivlheonscpwrv.
bezit, 20 000 inw.
.Balassa, een Hongaarsch volksdichter,
werd in 1551 geb. en was to yens een dapper
krijgsman. Hij sneuvelde bij d. bestorming v.
Gran in 1594. Van zijn gedichten verscheen
in 1790 d. 14e druk. In 1874 is to Radrany
een bundel onuitgegeven zeer schoone minnedichten v hem gevonden, die in 1879 met
d. reeds bekende door Szilady uitgeg. zijn.
23alastri heat een soort v. fijn goudlaken,
dat to Veneti6 gemaakt wordt.
Etalata, is een stof, die in scheik. samenstelling overeenkomt met d. getah-pertsja,
en gebruikt wordt voor drijfriemen, schoenzolen e. d. g. 't Is 't verdroogde melksap v. d.
Bullytree (Sapota Muelleri) in Guyana, on wordt
verkregen door insnijdingen in d. stam. leder°
boom geeft 300 a 600 gram per jaar. Balata
is zeer elastiek, wordt bij 45° C. kneedbaar en
smelt bij 150° C.
Balawat is een pleats met bouwvallen
in Assyria a. d. overt de v. d. Tigris, 28 KM.
t. Z. 0. v. Mossoel. d. Voorn. mine is 't overblijfsel v. een groot paleis, dat 900 v. Chr.
gebouwd is, en waarin in 1878 twee koperen
platen v. 21/2 M. lang ontdekt zijn, die zich
thans in 't Britsch museum bevinden. Zij
behelzen in spijkerschrift d. daden v. Assyrische koningen, en waren a. d. wand bevestigd door een rij bronzen rozen, waarin d.
spijkers werden geslagen.
.8albi (ADRiAzio), geb. 25 Apr. 1782, to Venetie, en daar 14 Mrt 1848 gest., schreef vele
geographische on statistieke werken. RV was
eerst onderwijzer a. 't collegium s. Michele
to Murano, daarna a. 't lyceum to Fermo on
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werd in 1813 hoogl. in d. statistiek te Padua,
doch d. politieke gebeurtenissen v. dat jaar
verhinderden hem dien leerstoel te aanvaarden, waarop hij te V enetie bij d. belastingen
aangesteld werd. Zijn voorn. schriften zijn:
„Essai statistique sur le royaume de Portugal
et d'Algarve" (2 dln, Parijs, 1822); „Varietes
politiques et statistiques de la monarchie Portugaise" (1822); „Trait() elementaire de geographic" (2 dln, 1831) „La monarchie Francaise
comparee aux principaux ()tats de l'Europe"
(1828); „L'empire Russe compare aux principaux ()tats du monde" (1829); The world compared with the British empire" (1830); „Atlas
ethnographique du Globe" (1826); „Abrege de
geographie" (1838, 3e dr.). Een verzameling
zijner „Scritti geografici" werd to Turijn in
1842, in 5 dln uitgegeven.
Balbis (GIOVANNI BATTISTA), een verdienstelijk kruidkundige uit Piemont, was eerst
hoogl. to Turijn, doch bekleedde sedert 1814,
in welk jaar hij zijn vaderland tijdens d. restauratie verlaten moest, dezelfde betrekking
a. d. hoogeschool to Lyon. Behalve een Flora v.
Pavia on Lyon, gaf hij nog mededeelingen
omtr. d. Flora on d. Kruidtuin v. Turijn in 't
licht, benevens een werk over d. geneesmiddelleer. Hij overl. in 1831 to Turijn.
Balbo (CESARE, grant), geb. to Turijn in
1789, bekleedde reeds onder d. Fransche heerschappij belangrijke staatk. betrekkingen. Na,
d. val v. Napoleon I werd hij gezantschapssecretaris v. 't koninkrijk Sardinie te London,
tot d. staatk. gebeurtenissen v. 1821 hem
drongen zich uit 't openbaar leven terug to
trekken. Hij wijdde zich toen a. d. beoefening
der geschiedenis, on schreef daarover vele
werken, waarvan 't voorn. is: „Della Storia
d'Italia, dall' origin() fino 1814" (5e dr. 1849).
In 1843 maakte zijn geschrift „Della speranza
d'Italia" een machtigen indruk; hij bewees
daarin, dat 't verwerven v. Italic's onafhankelijkheid vooraf moest gaan a. 't streven
naar vrijzinnige instellingen, on 't werd als
't ware 't wachtwoord der aanstaande bevrijdingsoorlog. Aan d. gebeurtenissen v. 1848
nam hij ijverig deel, en hij steunde d. pogingen
der vrijzinnige ministers v. koning Karel
Albert door zijn pen on woord, zonder echter
deel v. 't ministerie uit to makers. Hij overl.
3 Juni 1853.
Balboa (VASCO NUNEZ DE), geb. in 1475 to
Xeres-de-Badajoz, was een avonturier, die na
een loszinnig leven geleid to hebben, om a.
zijn schuldeischers to ontkomen, in 1510 naar
Amerika ging, en daar door een opstand a. 't
hoofd der volkplanting s. Maria del Antigua,
op d. landengte v. Panama, geraakte. Op 't
benicht v. een goudland a. d. overzijde v. 't
gebergte, ondernam hij v. hier uit een tocht
over d. Andes, en was in 1513, na ongelooflijke moeilijkheden overwonnen te hebben, d.
eerste Europese'', die d. kust v. d. Stillen oceaan
bereikte. Hij nam in naam des Konings v.
Spanje alle kusten v. dozen Oceaan in bezit,
en werd door d. Spaansche regeering verheven
tot koning der Zuidzee. In deze qualiteit
breidde hij zijn gezag steeds vender naar 't
Zuiden uit, waar had met kuiperij en belastering door zijn mededingers en wantrouwen v.
't Spaansche hof to kampen, on 't einde was,
dat hij in 1517 to s. Maria d. Antigua zonder
rechtsvormen werd onthoofd.
Balbuena (BERNARDO DE), een beroemd
Spaansch dichter, werd in 1568 to Valdepenas
in d. prov. Mancha geb. Zeer jong kwam hij
in Mexico en daar voltooide hij zijn godgel.
studien, in 1608 keerde hij naar Spanje terug ;
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hij werd in 1620 bisschop v. Portorico, waar
in 1627 overleed. Van zijn werken zijn slechts
drie bewaard gebleven : „La grandeza Mejicana" (een dichterlijke beschrijving v. die
hoofdstad); „El Siglo de oro" (Madrid, 1608),
een herdersgeschiedenis in proza on rijm, en.
„El Bernando, 6 sea la Victoria de Roncesvalles" (een heldendicht in 24 zangen, Madrid,
1624; d. beste uitgaaf is to Madrid, 1808). Wel
ontbreekt a. dit laatste werk eigendommelijkheid v. plan on opvatting, doch Balbuena heeft
zich daarin door verhevenheid v. uitdrukking
en levendigheid v. verbeeldingskracht een
waar dichter betoond.
Balbus (Stotteraar) is d. bijnaam v. eenige
beroemde Romeinen, zoo als v. Marcus Accius
Balbus, d. grootvader v. keizer Augustus,
gest. 43 v. Chr.; Titus Ambius Balbus, een
vriend v. Cicero on getrouw aanhanger v.
Pompejus, die na d. overwinning v. Cesar
verbannen, doch op voorspraak v. Cicero teruggeroepen word; Lucius Cornelius Balbus, to
Gades (Cadix) geb., onderscheidde zich zoodanig onder Q. Metellus en Pompejus, in d.
oorlog tegen Sertorius, dat Pompejus hem 't
burgerrecht verleende. Dit recht werd hens
later betwist, doch hij werd door Cicero als
pleitbezorger bijgestaan, wiens redevoering
bij die gelegenheid ons nog bewaard is. Doze
Balbus was d. eerste vreemdeling, die in
Rome met d. waardigheid v. Consul bekleed
werd. Door Theophanes als zoon on erfgenaam
aangenomen, werd deze Balbus een der rijkste lieden v. zijn tijd.
Balda.kijn (Ital. baldachino) is een kunstig bewerkte zoldering, boven een troon,
monument of beeld en ook een hemel die,
door vier stijlen geschraagd, bij optochten
boven 't hoofd v. aanzienlijke personen wordt
gedragen.
Baldamus (AUG. KAR. ED.), geb. 28 Apr.
1812 bij Aschersleben, studeerde to Berlijn in
d. theologie, en was v. 1844 t. 1868 godsdienstleeraar. Hij wijdde echter al zijn vrijen tijd
a. d. kennis der vogelen, en door zijn bemoeiingen kwam in 1850 d. Duitsche ornithologische vereeniging tot stand, waarvan hij
secretaris was. Hij deed tot uitbreiding der
vogelkunde vele reizen in Midden-Europa,
schreef tal v. opstellen in ornithologische geschriften, on gal in 1874 uit: Vogelmarchen";
v. 1876 t. 1878: „Illustrirtes Handbuch der
Federviehzucht", en in 1882: „Das Hausgefitgel".
Balde (JAcoBus), in 1608 to Ensisheim gob.,
begaf zich vroeg naar Beieren, waar hij in
een Jertfieten-college werd opgevoed en zelfs
tot lid der orde aangenomen. Hij stierf 9 Aug.
1668 to Neurenberg. Balde heeft een menigte
Latijnsche on Duitsche gedichten vervaardigd,
to Keulen en to Mi.inchen (1729) in 8 dln uitgegeven. Joh. C. Orelli gaf in 1805 to Turijn
een bloemlezing („Carmina Selecta") met aanteekeningen over dozen dichter uit, met een
kort levensbericht uit d. woordenboeken v.
Bayle en Zedler, on uit d. „Terpsichore" v.
Herder geput. Zeer ongunstig is 't oordeel v.
Nicolai over deze gedichten, doch d. Jezuleten noemen hem d. Duitschen Horatius. Afzonderlijk verscheen zijno ,Urania Victrix"
(Munster, 1663). Hij volgde In zijn „Maximilianus I Austriacus redivivus" (Augusta(),
1679) d. „Cyropaedia" v. Xenophon na. Zijn
„Jephtas, tragoedia", uit weer dan 3000 verzen
bestaande, werd in d. scholen door d. studenten
vertoond.
• Balder of Baldur was d. naam v. een
godheid der Scandinaviers on waarschijnlijk
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ook der Germanen, d. tweede zoon v. Odin
bij Frigga, en gemaal v. Nanna. Hij is 't mid-delpunt v. een der schoonste en geestrijkste
mythen der Edda, waarin hij als oorsprong
v. alle goed en bijzonder als god des vredes
voorkomt. Vergelijk omtrent Balder: Weinhold „die Sagen von Loki".
.Baldes of Valdes (FnAlicIscus) was kolonel in Spaanschen dienst en verloofd met
-een Haagsche juffr. Magdalena Moons. Hij
voerde 't bevel over d. troepen, die Leiden
belegerden, vermeed eon bestorming, en trachtte d. stad door uithongering to verkrijgen,
'tgeen door 't ontzet op 3 Oct. 1574 mislukte. 't
Misnoegen zijner onderhoorigen ontging hij
door zich to Antwerpen to vestigen, waar
't huwelijk met zijn verloofde voltrokken
word, en hij in 1580 of 1581, zonder kinderen
na to laten, overleed. Voor d. volksoverlevering, dat Baldes om d. wille v. Magdalena
Moons Leiden heeft gespaard, bestaat goon
historisch bewijs.
Baldeus (pETnus), gob. to Delft, leefde in
.d. 17e eeuw. Hij was een man v. smaak on
onderzoek. Na eon geruimen tijd predikant
op Ceylon geweest to zijn, bekleedde hij 't
leeraarsambt to Geervliet. Hij gaf (in 1672, to
Amsterdam), uit: Beschrijving der Oost-Indische kusten Malabar en Coromandel, beneyens het eiland Ceylon". Hij leerde op Ceylon 't Sanskriet, en wist echte afschriften v.
d. heilige boeken der Hindoes machtig to
worden. Baldeus schreef een „Malabaarsche
spraakkunst" on „Ontdekking v. d. Afgoderij
der Oost-Indische Heidenen", in welke men
vele hunner fabelen uit d. Poerana's, d. Ramayan en d. Mahabharat vindt.
Baldi (BERNARDINO), gob. in 1533 to Urbino,
bestudeerde to Padua d. wiskunde on d. oude
letteren. Hij word begunstigd door hertog FERC ANTE v. Guastalla, die hem a. zijn hof verbond on tot abt v. Guastalla benoemde. Hij
overt. in 1617 in zijn geboortestad. Hij schreef
een leerdicht „La Nautica" (d. scheepvaart);
„Versi sciolti" (rijmlooze gedichten) on 100
fabelen.
Baldi (LAZARO) schreef een nu hoogst
zeldzaam work : „Breve compendio della vita
di s. Lazaro Monaco, e Pittore, descritta da
Baldi" (Rome, 1681).
Baldrik was d. 15e bisschop v. Utrecht,
regeerde er v. 918 t. 977 on verdedigde 't Sticht
dapper tegen d. Noormannen. Hij verdreef ze,
versterkte d. stad on herbouwde d. s. Maartenskerk, waar hij begraven word.
Balduinus (AVENNENSIS), Ital. wijsgeer,
geneesheer, wiskundige on dichter, ward to
Suna in 1515 gob., en is to Milaan 12 Jan. 1600
overt. Hij schreef veel in 't Italiaansch on
Latijn, in po6zie en proza. 't Meest bekend is
zijn „Chronicon sive Historia genealogica Comitum Hanoniae" (Antwerpen, 1693).
.13aldu.ng (riAms), met d. bijnaam Griin of
Grien, was een beroemd schilder uit d. oudDuitsche school, een tijdgenoot en vriend v.
Albert Darer. HU was in 1470 of 1476 to
Gmiind in Zwaben gob., leefde meest in Zwitserland, Elzas on Breisgau en stierf to Straatsburg in 1552. In 1496 was 14 in d. abdij Lichtenthal in Baden werkzaam, waar nog werken
v. hem zijn. Hij schilderde godsdienstige en
geschiedkundige onderwerpen en portretten,
die schier met d. werken v. Darer gob,* gesteld warden. Voortreffelijk zUn d. hoofden
zijner figuren, die vol uitdrukking en volgens
d. manier v. 7 dien tijd, in Gothischen smaak,
uiterst uitvoerig en zeer goed v. kleur zijn;
d. kleuren hebben al d. oorspronkelUke frisch-
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heid behouden. In 't museum to Napels vindt
men v. hem 't portret v. keizer Maximiliaan I
in olieverf, ook in 't kon. Beiersch museum
is een zijner schilderijen on 't portret v. d.
paltsgraaf Philippus on v. d. markgraaf Christoffel v. Baden. d. Moritz-kapel to Neurenberg
bezit een belangrijke studio naar d. natuur,
't museum to BerlUn vier schilderijen v. dozen
meester, die eenigszins naar d. Neurenberger
school zwemen, on niet zoo schoon zijn als
zijn hoofdwerk, dat hij in 1516 vervaardigde,
on in d. Dom to Freiburg op 't hoogaltaar to
zien is. Dit kleinood, uitmuntend bewaard
gebleven, waarvan 't middelstuk, 3 Meter
hoog, d. kroning v. Maria voorstelt, is door
H. Schreiber in „das Munster zu Freiburg"
uitvoerig beschreven. Al d. overige werken
v. dozen meester zijn kouder, droger, gezochter v. koloriet en in d. karakters overdrevener voorgesteld dan in dit meesterstuk. d.
Meeste zijner schilderijen zijn met 't monogram H. B. G. in dooreen geslingerde letters
geteekend. Baldung was ook bekwaam graveur on houtsnijder- Bartsch beschrijft in
zijn „Peintre graveur 59 houtsneden on twee
gravuren v. hem, hoewel er, volgens Brulliot
veal moor zijn. d. Meeste stollen tooneelen
uit d. gewijde geschiedenis voor; v. d. platen
is d. „Stalknecht" d. beroemdste. In d. galerij
to Karlsruhe is een studieboek v. dozen meester, waarin paard-studiOn on portretten v.
Maximiliaan I Karel V on Caspar Hedion
zijn. In „Das Buch der Stinden des Mundes"
(von Geiler, Strasburg, 1518) an vijf platen
v. zijn hand, die ook voor 't work „Schimpf
and Ernst" gebruikt zijn.
Bale (max), bisschop v. Ososry in Ierland,
ward omstr. 1495 in Suffolk gob., studeerde
to Cambridge, en omhelsde met Uver d. begrippen der Kerkhervorming, maar moest daarvoor aanhoudend vervolging lijden , zoodat hij
meermalen uitweek naar Vlaanderen, Holland.
en Zwitserland. Op 't laatst zijns levens verwierf hij een prebends to Canterbury, on hij
overt. omstr. 1564. Hij heeft 19 meest dramatische stukken, die eon vijandigen geest tegen
d. R. Kath. kerk ademen, geschreven, waarvan 't scherpst is „Temptation of our Lord".
Een ander, zeer belangwekkend drama: „Kynge
Johan" is in 1848 door COLLIER uitgegeven.
Van zijn prozaschriften dient vermeld to worden: „Scriptorum illustrium majoris Britannia:" (1557).
13alearische eilanden (d.) zijn d. Spaansche oil. Majorca, Minorca, Yvica, Cabrera,
on eenige kleinere, in d. Middellandsche zee,
niet ver v. 't Spaansche koninkrijk Valencia
gelegen. Zij ontvingen voor vele eeuwen v.
Grieksche zeevaarders dozen naam, afkomstig
v. 't Gr. (*Way = werpen of slingeren, om
d. bedrevenheid v. d. bewoners in 't werken
met d. clinger. d. Balearen vormen met d.
Pythiirsische eil, een afzonderlijke prov. onder
d. titel v. El Reyno de Mallorca. Zij bevatten
op 75 vk. geogr. mijl ruim 300 000 bow. d. Hoofdstad heat Palma op Majorca, d. grootste stad
op Minorca is Port-Mahon; Cabrera is onvruchtbaar en een verbanningsoord.
Baleinen heeten d. veerkrachtige baarden, driezijdige platen, die a. d. bovenkaak
en 't gehemelte v. d. walvisch groeien.
bestaan uit grove vezels, kunnen door warmte
week gomaakt en dan tot een gewenschten
worm gebogen worden. Ztj worden gebruikt
in corsetten, parapluies, parasols en ook tot
wandelstokken en mesheften.
Balen (mArraus), geb. to Dordrecht, 1 Oct.
1611, gaf in 1677 een „BeschrUving v.- Dor-
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drecht" uit, een der oudste stedebeschrijvingen,
die wij bezitten.
Balen (HENDRIK V.), een beroemd schilder,
werd in 1560 te Antwerpen geb., en is daar in
1632 gest. Hij oefende zich eerst bij A. v. Oort,
later in Italie, waar hij zich geruimen tijd
naar d. antieken en d. nieuwere meesters
vormde. Van Balen onderscheidde zich door
nauwkeurige teekening en ware voorstelling
v. naakte figuren; zijn schilderijen zijn rijk v.
samenstelling in mythologische en geschiedkundige voorstellingen, of wel met figuren
gestoffeerde landschappen; 't koloriet is frisch,
doorschijnend en heeft overeenkomst met
d. Venetiaansche school. d. Landschappen en
achtergronden zijn meest door d. Fluweelen
Breugel geschilderd. In vele museums vindt
men werken v. Van Balen; 't Amsterdamsche
bezit er twee : 't eene stelt „Diana en Bacchus
met Pan, Saters en Bacchanten," 't andere
„d. zinnebeeldige vischvangst" voor; 't museum Boymans „'t Sterfbed v. s. Clara." d.
Galerij te Dresden bevat zijn beroemden „Maaltijd der goden", driemaal in versch. formaat,
ook een „Acteon, die Artemis met hare nimfen
in 't bad verrast" en „Diana, met hare nimfen
slapende". In d. galerij v. graaf Schonborn v.
Pommersfelden is een „Triomf v. Pomona";
doch vooral beroemd zijn zijne schilderijen:
,,Johannes d. Dooper, in d. woestijn predikende", in d. Lieve-Vrouwe-kerk, en 1,d. Drie.eenheid," „d. Maria boodschap" en eenige stukken in 't grauw geschilderd, in d. s. Jakobskerk te Antwerpen. Ook d. „Zondvloed";
„Mozes, water uit d. steenrots doende ontspringen," en 't „Oordeel v. Paris" zijn stukken v.
Van Balen. Een door Van Dijck geschilderd
portret v. Van Balen is in d. s. Jakobs-kerk.
Dit portret is door P. Pontius in 't koper gebracht. Zijn zoon, JAN VAN BALEN, in 1611 te
Antwerpen geb., leerde d. beginselen der kunst
v. zijn wader, en reisde naar Italie, waar hij
een verdienstelijk schilder werd. Vooral muntte
hij in geschiedk. onderwerpen en landschappen uit, die hij met naakte figuren, gewoonlijk kinderen en nimfen, stoffeerde. Zijn schilderijen zijn goed v. behandeling, vlug getoetst,
d. gronden geestig aangebracht, en tevens
helder, frisch en behaaglijk v. kleur. d. Vorm
der hoofden op zijn stukken doet a. die v.
Albano denken.
Bal.&
wiLu.), geb. 15 Mei 1805, te
Dublin, ontwikkelde zich tot een der beroemdste opera-zangers en opera-componisten
v. d. 190 eeuw. Hij zong met grooten bijval
te Rome, in „Della Scala" te Milaan en in d.
Groote opera te Parijs. Van zijn vele kunstwerken werden d. opera's „Falstaff" (1838);
„The Bohemian girl" (1844) ; „l'Etoile de Seville" (1846); „Satanella" (1859) en The Puritans daughter" (1862) 't meest opgevoerd. Hij
overl. 21 Oct. 1870 in Hertfordshire.
Balfour (JOHN MINTON), geb. 15 Sept. 1808
te Edinburg, werd in 1841 hoogl. in d. plantkunde to Glasgow en in 1845 in zijn geboortestad. Hij schreef belangrijke werken over zijn
vak, 0. a. „A manual of botany" (2e dr., 1860);
,Classbook of botany (3e dr., 1870) ; „Outlines
of botany" (2e dr., 1866); „Botany and religion" (4e dr., 1863) ; The elements of botany"
(1859); The Study of palaeontological botany"
(1872) en „Second book of botany" (1873). Hij
-overl. 5 Febr. 1884.
Balfour (FRANCIS MAITLAND), geb. in 1851
te Edinburg, legde zich toe op d. dierkunde, en
had reeds een Europeeschen naam verworven
door zijn ontwikkelingsgeschied. der haaien
(„On the development of elasmobranch fishes",
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1878), toen hij bij een beklimming v. d. Montblanc, op 19 Juli 1882, neerstortte en 't leven
verloor.
Balfroesj is een handelsstad met 10 000
inw. in d.- Perzische prov. Mazenderan, a. d.
riv. Bawoel, kort voordat deze in d. Kaspische zee vloeit. Er zijn elf karavanserais, een
rijkgevulde bazar v. 1500 Meter lang, vruchtbare omstreken en d. ruinen v. 't kasteel
Bahr-el-Arem, uit d. tijd v. sjah ABBAS.
Balgzand ('t) is een ondiepte in d. Zuiderzee, tuss. 't eil. Wieringen en 't Nieuwediep.
Bali, ook wel Klein Java genoemd, is een
der kleinere Soenda-eilanden, door straat Bali
v. Java gescheiden; 't bevat op 105 vk. geogr.
mijl 300 000 bew., die blanker en welgemaakter dan d. Javanen zijn, en schranderheid met
moed paren. Er zijn 8 districten, die ieder
onder een rajah staan, v. d. Neder1.-Indische
regeering afhankelijk, die 't toezicht heeft
opgedragen a. d. resident v. Banjoewangi, in
't 0. v. Java. Twee staatjes: Boleleng en,
Dsjembrana, staan rechtstreeks onder ons gezag. d. Hoofd.tad is Boleleng; een voorn.
havenplaats heet Karang-Assam. 't Eil. wordt
in een N.- en Z. deel gescheiden door een
bergketen, die t. 0. in d. Piek v. Bali, een
vulkaan v. 3000 M. hoog, eindigt. 't Is vruchtbaar eli 'evert rijst, katoen, gember, oranjes,
kokosnoten, tabak, zout en teakhout op; er is
veel rundvee en gevogelte, en d. bergen bevatten goud, koper en ijzererts. Er woven
Maleiers, Boegineezen en Chineezen, die handel in opium drijven. Sedert geruimen tijd hadden d. rajahs v. Bali heimelijk getracht, zich
a. d. Nederl. heerschappij te onttrekken ; zij
kwamen in 1842 tot werkelijken opstand. Twee
expedition, uit Java gezonden, hebben in 1848
na hevigen strijd geheel Bali a. ons onderworpen. Sedert 1854 heeft d. bevolking, zonder milit. invloed, alleen om bevrijd te worden
v. d. afpersingen hunner vorsten, zich a. ons
onderworpen. In 1877 is d. slavernij in Dsjembrana en in 1885 in Boleleng geheel afgeschaft.
Orde en welvaart zijn toegenomen, en d. dwingelandij der vorsten is verminderd.
Balie heet in Duitschland 't gebied eener
ridderorde. d. Duitsche orde heeft elf balien,
die weder in kommanderijen verdeeld zijn. d.
Duitsche ridders, die zich in d. 13e eeuw te
Utrecht vestigden, verwierven aanzienlijke bezittingen in d. Nederlanden, en daaruit genieten d. leden der balie of balye v. Utrecht nog
aanmerkelijke inkomsten. leder edelman, die
in beide linien acht kwartieren kan aanwijzen,
is gerechtigd tot deze orde.
Balie heet ook in Nederland d. orde v. advocaten en procureurs, die bij een rechtscollege
zijn ingeschreven. d. Afgesloten ruimte voor d.
praktizijns in onze rechtszalen heet insgelijks
d. balie.
Baliol (JOHN)1 geb. omstr. 1260, was een
korten tijd koning v. Schotland, maar als
leenman v. kon. Eduard I v. Engeland. Deze
had zich n.l. opgeworpen als scheidsrechter
tuss. John Baliol en zijn neef Robert Bruce,
en wees d. kroon in 1291 toe a. d. eerste, mite
die hem als leenheer erkende. Toen Baliol
later in d. leenplicht te kort schoot, kwam
tot een oorlog, waarin hij d. nederlaag leed,
zoodat hij naar Frankrijk vluchtte, waar hij
in 1314 stierf.
Zie Krijgswerktuigen der ouden.
Balistielc is d. leer der banen, die geworpen lichamen beschrijven. Deze is een deel
v. d. hoogere werktuigkunde, en inzonderheid
voor 't artillerie-wezen v. veel belang, wijl
zij d. hoek leert bepalen, dien d. as v. een
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vuurmond met d. horizon moet maken, om
eon doel, waarvan men d. afstand weet, te
bereiken, als d. afmetingen en d. zwaarte der
projectielen bekend zijn. d. Balistiek is bestudeerd door Newton, Robins en Euler.
Balize is een Britsche kolonie in MiddenAmerika, op d. 0.-kust v. 't schiereil. Yucatan,
a. d. golf v. Honduras, t. N. v. Guatimala,
386 vk. geogr. mijl groot, met 25 000 bew.,
waaronder 300 blanken, d. overigen meest
negers. Des zomers is 't er geweldig heet, d.
grond is laag en met vochtige wouden bedekt,
en daardoor is 't klimaat voor d. Europeanen
ongezond, maar d. plantengroei is er ongemeen weelderig. Suiker, cacao, koffie en katoen worden er in groote hoeveelheid voortgebracht. d. Hoofdstad Balize heeft 5000 inw.,
ligt a. d. mond der rivier Balize, en heeft een
goede haven.
.Baljuur, waarschijnlijk afgeleid v. baal of
bel, d. i. hoofd of opperhoofd, waarvan ook 't
Fransche bailli of baillif, was d. titel v. een
ambtenaar, wiens rechtsbevoegdheid vroeger
nagenoeg dezelfde was als die v. drost. Deze
waardigheid is v. Franschen oorsprong. Toen
d. Fransche hertogen en graven zich, op 't
einde der 10e eeuw, d. oppermacht over hunne
leenen aangematigd hadden, stelden zij, onder
d. titel v. bailli, rechters aan. d. Hollandsche
graven deden dit ook, en lieten d. door hen
benoemde baljuwen, drosten en schouten in
hun naam op bepaalde tijden recht spreken.
Later behoorde 't aanstellen v. een baljuw
tot d. heerlijke rechten. Deze ambtenaar zat
voor in d. vierschaar, waarin hij uit naam
der hooge overheid recht sprak. In iedere
Hollandsche stad was tot 1795 een baljuw of
hoofdschouti d. officieren bij d. rechtbanken
en d. commissarissen v. politie, hoewel deze
geen rechtsprekende personen zijn, vervullen
thans ten deele d. taak v. d. vroegeren baljuw.
Balk (Een) is een rechthoekig houten of
ijzeren lichaam, waarvan d. lengte d. breedte
en dikte aanmerkelijk overtreft. In d. bouwkunst wordt d. balk doorgaans gebruikt om
d. vloeren der verdiepingen te dragen; in dat
geval verhoudt zich d. breedte tot d. dikte
gemeenlijk als 5: 7, en rusten d. balken op d.
smallen leant in d. muur of op een muurplaat,
en worden zij met ankers in d. muur bevestigd. d. Draagkracht v. balken hangt voor
een deel af v. 't materiaal en voor een deel
v. d. bouwkunstige verbinding, maar in 't algemeen kan men zeggen, dat 't draagvermogen
in rechte reden is v. d. breedte en v. 't vierkant der dikte en in omgekeerde reden v. d.
lengte. In oude gebouwen zijn d. balken dikwijls zoo zwaare dat zij d. muren te veel belasten en door eigen zwaarte doorzakken ; in
nieuwere gebouwen zijn daarom in plaats v.
balken dikke deelen op d. karat of ijzeren traliebalken aangewend.
Balk heet in d. wapenk. een dwars door
't schild gaande streep, die 't in twee deelen
v. dezelfde kleur of 'tzelfde metaal scheidt.
Balk is een fraai dorp in Friesland, 19 KM.
t. Z.-W. v. Sneek, 11 KM. t. N.-W. v. Lemmer,
in Gaasterland, met schoone bosschen.
Balk of Balkh is 't oude Bactrig, thans
een khanaat v. Boekhara, t. N. begrensd door
d. Sir-darja (Oxus), t. 0. door Badakshan, t. Z.
door 't gebergte Hindoekoh of d. ouden Paropamisus, en t. W. door steppes. d. Grootte
is ongeveer 150 vk. geogr. mijl en d. bevolking
een millioen menschen.
d. Hoofdstad draagt denzelfden naam en
ligt a. d. uitwatering v. d. Dehasj in d. Bamain.
Men noemde deze stad Amoe-al-Boeloed, d. i.
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Stedenmoeder, doch zij telt thans slechts 15 000
inw. en is omgeven door d. overblijfselen v.
hare vroegere grootheid. Er is een marmeren
kasteel, enfhandel in zijden stollen en lazuursteen, (die tot verfstof aangewend en in d.
nabijheid gevonden wordt) met Perzi6, Hindoestan en Boekharije; vooral is d. handel
met Hindoestan zeer toegenomen, wijl d. Indus
met stoombooten bevaren en d. koopwaren
alzoo gemakkelijk over Balk tot in 't hart
v. Azle gebracht worden.
Balkan of Emineh-Tagh, d. i. Enge pas,
(oudtijds Haemus) is een 40 geogr. mijl lange
steile en ruwe bergketen, in 't N. v. Eur. Turkije,
zich uitstrekkende v. kaap Emineh-Baroem,
a. d. Zwarte zee, tot kaap s. Stefano, a. d.
Adriatische zee, v. 36' tot 45. 0. L. v. Ferro.
Het scheidt zich bij Soeloe-Derbent (d. Poort
v. Trajanus) v. 't geb. Rhodope, is d. grens
tuss. Roemanie en Boelgarije, en heeft veel
zijtakken, waarvan er een v. 't N. n. 't Z.
gaat, en in d. berg Athos uitloopt; een andere strekt zich uit door Griekenland, en
bevat d. in d. oude aardrijkskunde vermaarde
bergen Olympos, Pindos, Oeta, Parnassos en
Helikon. Van d. vijf bergpassen, die d. Balkan doorsnijden, is d. Sjipka-pas, die v. Kiszanlik naar Tirnow a Iola, d. belangrijkste.
d. Hoogste kruin is d. Orbelos, die ongeveer
3000 M. bereikt. Alexander d. Groote trok dit
gebergte met beleid over, toen d. barbaren
hem d. weg betwistten. In 1828 verkreeg d.
Russische generaal Diebitsch d. eernaam v.
Sabalkanski, d. i. Balkan-beklimmer, tot herinnering a. zijn veldtocht tegen d. Turken.
Balkan-schiereiland ('t), in d. oudheid
Griekenland in uitgebreiden zin, is 't Oostelijkste der drie groote schiereilanden, die
Z.-Europa in d. Middellandsche zee vormt. Men
kan d. Donau als Noordgrens aanmerken, en
d. vertakkingen v. 't Balkangeb. als d. scheiding v. d. landschappen, die v. ouds door
versch. rassen bewoond werden.'t Noorderdeel
wordt door d. Sjar-tagh ('t oude Scardus-geb.)
en d. Despoto-tagh in drie zulke deelen gescheiden : Albani6, Macedoni6 en Thraci6 of
Roemeli6. Ten Z. dezer gewesten versmalt 't
schiereil. tot een derde der breedte, en wordt
Midden-Griekenland door 't Olympisch geb.
(oudtijds 't Keraunische en Kambunische geb.)
afgesloten, en door d. Pindus-keten in een
W.-deel (Epirus) en een 0.-deel (Thessalia) gescheiden. Weder wordt 't schiereil. door d. Ambracische golf ten W. en d. golf Maliacus ten 0.
aanmerkelijk versmald, en v. 't Noorderdeel
door 't geb. Oeta, met steile wanden a. d. Noordzijde afgesloten, zoodat alleen d. in d. oudheid
beroemde pas Thermopylae toegang geeft tot 't
oude Hellas (thans Livadie of Roemeli6). Eindelijk versmallen d. diepe insnijdingen v. d.
golf v. Korinthe a. d. W.-zijde en v. d. golf
v. Aegina a. d. 0.-zijde 't land tot d. isthmus
v. Korinthe, die d. Peloponnesus of Morea als
een afzonderlijk schiereil. a. dat v. d. Balkan
verbindt. Voegen wij hierbij, dat d. kusten
nog veel malen diep ingesneden en alle genoemde deelen door bergketenen onderverdeeld zijn, dan wordt 't ons duidelijk, dat er
geen plaats is voor groote rivieren; d. grootste,
zooals d. Vardar en d. Strymon, hebben een
Z.-O.-loop en wijl 't gebergte, in verband met
d. Zuidelijke ligging, Diet hoog genoeg is tot
gletschervorming, lijden alle stroomen en be-

ken des zomers a. watergebrek. Er heerscht
over 't alemeen een aangenaam gematigd en
gezond klimaat, en d. bekoorlijkste landschappen wisselen af met d. stoutate en indrukwekkendste natuurtooneelen. Er groeit koste-
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li- ke wijn, ooft, krenten, vijgen, amandelen en
olijven. Aan d. Turken is nog slechts 't oude
Thraci6, Macedoniti en Albani6 onderworpen;
Criekenland, Boelgarije en Servie hebben zich
tot onafhankelijke staten gevormd.
Bal.kasj is een meer, dat 402 vk. geogr.
ratjl oppervl. heeft, in West-Azi6, in d. Kir,gizensteppe, a. d. N.-grens v. Dsongarije. d.
Kirgizen noemen 't Denghis, d. i. zee. Dit meer
is op sommige plaatsen 20 M. diep, wordt gevoed door d. a. d. 0.-zijde daarin uitloopende
//i, en heeft geen uitwatering. 't Wordt bevaren v. half Apr. tot 't begin v. Nov.; d.
verigen tijd is 't met ijs bedekt.
.Bal.kon (Een) is een uitbouwsel voor d.
bovenverdieping eener woning, gelijkvloers
met die verdieping, toegankelijk door glazers
deuren, en omgeven door hek- of traliewerk
of een balustrade. Balkons dienen om d. kamerbewoners 't genot der vrije lucht en een
ruim uitzicht te verschaffen, en te gelijk om
d. Bevel te versieren. Zij zijn afkomstig uit
warmer landen, waar 't zacht klimaat d.
mensch uitlokt, zooveel mogelijk in d. open
lucht te zijn. In ons klimaat is 't aantal
dagen, waarop men 't balkon kan gebruiken,
zeer gering. Tegen zon en regen wordt 't balkon vaak beschermd door een baldakijn. In
Spanje en Itali6 wordt door kostbare gordijnen
en tapijten veel weelde a. d. balkons besteed.
Doeltreffend en fraai zijn d. balkons der
Zwitsersche chalets, waar 't baldakijn v. 't
balkon der benedenverdieping tegelijk 't balkon vormt der bovenverdieping.
Ballrrecht (jus tigni immitencli) is 't recht
v. een eigenaar v. een perceel, om balken op
d. muur v. zijn buurman te laten rusten, en
daarin met ankers te bevestigen. Dit recht
is een servituut, een voortdurende en zichtbare
erfdienstbaarheid, v. inbalking en inankering;
• wordt verkregen door een titel, door aankoop of schenking, als wanneer dit in d.
.daartoe bestemde openbare registers moet
worden ingeschreven; of ook door verjaring
(een bezit ter goeder trouw gedurende 20 of 30
jaar), als d. rechtmatige eigenaar v. d. muur
zich niet tegen d. inbalking heeft verzet. Wie 't
balkrecht heeft, mag wel d. balken en ankers
vernieuwen of repareeren, maar niet verplaatsen, vermeerderen of vergrooten. d. Nederlandsche Wet verplicht d. eigenaar v. d.
met dit servituut belasten muur niet, om d.
muur in goeden stoat te onderhouden.
Ball (rsomA.$), geb. 13 Juni 1819, te Charleston in Massachusetts, beoefende eerst d.
schilderkunst, maar wijdde zich sedert 1852
a. d. beeldhouwkunst. T weemaal deed hij een
reis naar Italig, waar htj te Florence d. leiding
genoot v. HIRAM POWERS. Zijn beroemdste
werken zijn: een bronzen ruiterbeeld v. Washington to Boston (1868); d. groep „Realisation
of Faith" voor 't kerkhof to Boston (1872); d.
bronzen groep „Lincoln, als bevrijder der
Negerslaven" (1874) en een marmeren beeld
v. Johannes, d. evangelist.
Ballade (d.) is een dichtvorm, die bij d. Italianen, bij wie daze 't eerst bekend was, dozen
naam ontving v. 't dansen (ballo), omdat zulk
een lied dansend gezongen word en in dichtmaat en zangwijze met d. dans overeenkwam.
d. Liefde was gewoonlijk 't onderwerp. d. Oude
Fransche Ballade was een klein gedicht in drie
oupletten of strophen v. 8 a 10 regels en een
vierde v. 4 a 5 regels, envoi geheeten ; d. slotregel
der strophen en v. 't envoi is telkens dezelfde
en 't geheel heeft slechts twee rijmklanken.
Bij ons wordt een ballade tegenwoordig met
een romance geltjk gesteld. (Zie Romance.)
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Ballagi (moRiTz), geb. in 1815 to Tirnowa,

studeerde in d. Oostersche talon on in d. theologie, en ward in 1855 hoogleer. in d. godgeleerdheid to Pest. Hij schreef vele polemische geschriften tot verdediging v. 't protestantisme; maar zijn grootston roam verwierf
hij door zijn schriften over d. Hongaarsche
taal; zijn „Grammatik der ungarischen Sprache" beleefde in 1881 d. achtsten druk; een
woordenboek, een bloemlezing en een spreekwoordenverzameling genoten insgelijks grooten bijval.
Ballantyne (JAMES R.), geb. 13 Dec. 1813,
to Kelso in Schotland, beoefende in Indict d.
Oostersche talon, ward hoogleer. in d. wijsgeerige zedeleer to Benares, keerde in 1861
naar Brittanniii terug en overl. 16 Feb. 1864. Hij
schreef een voortrelfelijke spraakkunst voor
't Sanskriet (2e dr. 1862), voor 't Hindi (2e dr.
1868), voor 't Hindoestansch (1842) on voor d.
taal der Mahratten (1839); voorts „Synopsis
of sciences in Sanskrit and English" (1856)
en „Christianity compared with Hinduphilosophy" (1859).
Ballarat is een stad met 59 000 inw. op
Nieuw-Holland, in d. kolonie Victoria, t. W.
v. Melbourne, door een spoorw. met doze stad
verbonden. Zij dankt haar opkomst a. d. rijke
goudvelden, die in 1851 ontdekt werden. Men
vond er veel gedegen goud, eons zelfs een
klomp v. 58 KG., maar 't meeste moot met
moeite uit kwartsgesteente gewonnen worden.
Ballast is d. zwaarte, die men bij gemis
v. genoegzame lading onder in 't schip aanbrengt, om dit tegen omslaan to behoeden ;
't schip zinkt daardoor diaper on 't z waartepunt wordt er lager door geplaatst. Tot ballast gebruikt men wel zand of stoon, maar
als 't mogelijk is, liever stoffen, die ter plaatse
der bestemming verkocht kunnen worden,
zooals steenkool, zout of baksteenen.
Ballerina (d. Gebroeders), Petrus in 1698,
Hieronymus in 1702 to Verona geb., behoorden beiden tot d. geestelijken stand, en gaven
gezamenlijk belangrijke werken in 't licht,
die betrekking hebben tot d. kerkelijke geschiedenis, 't kerkelijk recht on d. hierarchic,
o. a. „Sancti Leonis Magui Romani Pontificis
Opera" (Venet. 1757, 3 vol.); „Da vi ac ratione
primatus Romanorum pontificum" (Veron. 1776,
herdr. Monaster. 1844). Door PETRUS B. alleen zijn
uitgeg. „Il Metodo di s. Agostino negli Studj"
(Veron. 1724); „De usuris licitis et illicitis"
(Bonon. 1747, 2 vol.) en can verbeterde uitg.
v. d. „Summa Theologica" v. d. aartsbisschop
Antonius v. Florence (Veron., 1740, 4 vol.). d.
Kerkelijke en letterkundige gesch. v. Verona
hebben beide brooders door d. uitg. der werken v. d. bisschoppen Zeno en Gibertus on v.
d. kardinaal H. Novisius opgehelderd.
Ballestreni (EUPHEM[A), geb. 18 Aug. 1854
to Ratibor in SileziO, is d. schrijfster v. vele
schoone novellen on dichterlijke werken, o. a.
Blatter im Winde" (1876); „Verschlungene
'fade" (1877); „Lady Melusine" (1878); „Das
Erbe der z weite Frau" (1878); „Raids-rOslein"
(1879); „Im Glanze der Majestat" (1880); een
bundel gedichten, getiteld „Tropfen im Ozean"
(1878) en een drama „Ein Meteor" (1880), to
Berlijn met grooten bijval opgevoerd.
Ballet (Een) is d. vertooning v. menschelijke
aandoeningen on hartstochten, door d. danskunst, en is v. d. gewonen gezelschapsdans
daardoor onderscheiden, dat 't ballet niet door
maar voor een gezelschap gedanst wordt.
Men noemt 't ballet wel eons d. hoogere
danskunst in tegenstelling v. d. gezelschapsdans, die alleen gezellig vermaak bedoelt.
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d. Dans der ouden was zeer v. ons ballet onderscheiden, en bestond evenzeer in gebaren
en kluchtige houdingen, ale in dans, en was
eigenlijk pantomime. 't Ballet der middeleeuwen ging met gesprek en niet met gebaren vergezeld; eerst op 't einde der 17e eeuw
werd 't ballet in Frankrijk met 't toonkunstig
drama verbonden. Eindelijk beproefde No verre,
een balletmeester, die over d. balletten in
Frankrijk geschreven heeft, alleen door d. dans
geheele handelingen voor te stellen.
Bailing (KARL JOS. NAP.), geb. 21 Apr.
1803, te Gabri61shiltte in Bohemen, werd
hoogleer. in d. scheik. te Praag, waar hij 17
Mrt 1868 overleed. Hij is d. uitvinder v. d.
Saccharometer, en schreef een uitvoerig werk
over d. gisting met toepassing op d. bereiding
v. alkoholische dranken, dat in 1865 ten derden
male gedrukt werd.
B allon (Een) is in d. scheikundige werkplaats een vat, uit glas vervaardigd, v. kogelvormige gedaante, met een korten en wij'den
hals, dat of als ontvanger bij een overhaling,
of tot 't wegen v. gassoorten dient. Voor 't
gebruik in 't eerste geval verschilt d. ballon
alleen door meerdere grootte en korteren hals
v. d. zoogen. glazen kolf; in 't tweede geval
echter is d. korte hals tevens nauwer en v.
een metalen kraan en schroefdraad voorzien,
om met andere toestellen in verbinding te
kunnen worden gebracht; soms heeft een ballon meer dan een hals.
B allonius of _Hainan was een beroemd
Fransch geneesheer, als practicus zeer gezocht,
geb. to Parijs, waar hij later hoogl. was en in
1616, in d. ouderdom v. 78 jaar stierf. Zijn
meest bekend werk is „Epidemorium et Ephemeridum" (libri II, Paris, 1640).
B allotage heat 't stemmen over 't al of
niet opnemen v. laden in een vereeniging. d.
Naam is afkomstig uit Engeland, waar men
tot dit doel gewoon is, kleine witte en zwarte
batten to gebruiken.
Ba llum is een dorp op 't Friesche ail.
Ameland, 7 KM. t. W. v. 't dorp Nes.
Balmes (JAYME LUCIANO), geb. 28 Aug.
1810, to Vich in Catalonia, studeerde in versch.
wetenschappen a. d. hoogesch. to Cevera, trad
weldra op als staatkundig en staathuishoudk.
schrUver, werd redacteur v. invloedrUke dagbladen, en kan beschouwd worden als d. baanbreker in Spanje v. vrilzinnige begrippen,
gepaard a. handhaving v. 't koningschap en
d. godsdienst; in d. woelige dagen v. 1848
werden zijn staatk. inzichten 't richtsnoer der
regeering, en daardoor bleef Spanje toen tegen
burgeroorlog bewaard. HU overt. 9 Juli 1848.
Vele zijner schriften sun in andere talen,
inzonderheid ins 't Fransch, overgezet, zooals
„Filosofia fundamental" (4 dln, 1846) on „Curso
de filosofia" (4 dln, 1847).
Balmoral is een plaats in d. Schotsche
hooglanden, in 't graafs. Aberdeen, in een
schoon dal, waar d. rivier d. Dee doorstroomt.
Hier is 't residentie-slot, waar koningin Victoria 't grootste deel v. 't jaar vertoeft. 't
Koninklijk domain, met parken en wouden,
is 52 000 HA. groot.
Balneatores (Balers) noemde men in d.
middeleeuwen d. meesters der badstoven. Zij
vormden een gilde. In d. badstoven scheerden
zij d. baard, ztj knipten 't haar, zetten koppen,
deden aderlatingen en verbonden wonden. Buiten d. badstoven was het hun niet vergund,
daze verrichtingen to doen, maar wel mochten
zij, evenals d. scherprechters, overal beenbreuken on ontwrichtingen behandelen. Ztj hadden
leerlingen on gezellen. Als uithangbord moes-
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ten zij een doek a. d. deur hangen, maar zij
mochten geen scheerbekken uitsteken. Later
werd hun op vele plaatsen d. vergunning gegeven, eon of twee bekkens uit to hangen, terwg1
d. barbiers een grootor aantal uitstaken. Deze
badmeesters on badknechten volgden d. lagers
als barbiers on verzorgden d. gekwetsten. Uit
d. veldtocht teruggekeerd, bleven zij als barbiers werkzaam on traden ook wel als heelmeesters op. 't Gild der baders werd later
met dat der barbiers vereenigd, toen 't gebruik der_badstoven, vooral nadat 't dragen v.
linnen hemden in zwang was gekomen, meer
en meer verviel.
Balneographie wordt dat deel der geneeskunde genoemd, waarin d. beschrijving
on 't onderzoek v. d. minerale wateren en
geneeskrachtige bronnen, met betrekking tot
d. chemische bestanddeelen on hunne werking
op gezonden on zieken wordt beschouwd.
Balneologie is 't deel dezer wetenschap, dat
over d. baden in 't algemeen handelt. Allen
wat over baden on minerale wateren in 't algemeen bij d. oude Grieken, Romeinen on Arabieren gevonden wordt, is in d. „Collectio de
balneis" (Venetia, 1553), bijeengebracht. Verg.
over d. minerale wateren on geneeskrachtiga
bronnen : Osann „Darstellung der bekanntesten
Heilquellen Europa's" (2e Aufl. 4 vol. Berlin,
1832-1839) on Schwarze „Heilquellenlehre
(Leipz., 1839).
13alsamine (Impatiens Balsamina L.) is
een OOnjarige sierplant, die tot d. nat. fam.
der Balsamine6n on d. Pentandria Monogynia,
behoort, is uit Oost-India afkomstig, en wordt
in tuinen, in versch. gekleurde en min of moor
dubbele verscheidenheden gekweekt. Zij bezit
een knoopigen stengel, ongesteelde, lancetvormige, gezaagde bladeren, on op elkander
gehoopte, gespoorde bloemen, welke een zaaddoos achterlaten, die in volkomen rijpen toestand, veerkrachtig, met vijf kleppen, openspringt. d. Balsaminen bloeien meest
in Juli
on Augustus.
Balseznboon2 v. Gilead (Balsamodendron gileadense) is d. plant, aan welks geu-

rige hars aanvankelijk uitsluitend d. naam v.
balsam gegeven werd. d. Echte balsemboom
is een heester, in Arabi inheemsch, met
aschgrauwe takken zonder doomen, drietallige bladeren, trossen kortgesteelde, kleine
witte bloemen on bruins, gladde, eivormige
steenvruchten, Deze heester levert d. Mekkabalsem ; d. vruchten heeten in d. handel batsemkotTels, en 't hout wordt verbrand, om een
aangenamen geur to verspreiden.
Balsemen. 't Balsemen der lijken is een_
kunst, die v. oude tijden of tot heden, zoowel door onbeschaafde volken on die op een
lagen trap v. ontwikkeling stonden, als door
beschaafde nation beoefend is. d. Geschiedenis leert ons, dat dit gebruik voorheen bij
sommige volken voor ale afgestorvenen zonder uitzondering bestond, maar later door
ale bekende nati6n in enkele gevallen. 't Is
waarschUnlijk, dat d. eerste aanleiding hiertoe door d. natuur is gegeven, doordat men
had opgemerkt, dat lijken op vele plaatsen,_
bijv. in d. woestUnen v. Afrika, op d. toppen
der Alpen, in sommige natuurlijko grotten,
niet in ontbinding overgingen, maar meer of
min volkomen bewaard bleven. Dit gesc iedt
in d. natuur op twee wUzen. d. Vochten worden door hitte verhard on gedeeltelUk verdampt, of- door een h-oogen graad v. koude
gestremd. Genesis L leert ons, dat 't balsemen
in Egypte gebruikelijk was. Jozef gaf 't lijk
v. Jakob a. d. medicijnmeesters, om 't to bal-
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semen. Herodotos (-1- 484 v. Chr.) spreekt uit.voerig hierover, en beschrijft 't balsemen, zoo
als 't hem op zijn reizen in Egypte door d.
priesters werd medegedeeld. 't Stond daar in
verband met 't geloof a. d. zielsverhuizing.
Als toch d. ziel na vele eeuwen gelouterd in
't oorspronkelijke lichaam terugkeerde, moest
men zorgen, dat dit lichaam al dien tijd gaaf
bewaard bleef. Onder d. regeering der Ptolomaeen, d. Grieksche koningen v. Egypte,
schijnt dit gebruik minder algemeen geworden te zijn, ofschoon Diodorus Siculus, die in
d. eerste jaren n. Chr. geschreven heeft, v. 't
balsemen der lijken gewaagt, Waarschijnlijk
ging 't gebruik onder d. heerschappij der Romeinsche keizers meer en meer verloren,
maar tot in 't begin der 5e eeuw werd 't in
enkele gevallen aangewend, want d. kerkvader Augustinus zegt, dat men in zijn tijd nog
mummien maakte .Onder d. Saracenen was 't
balsemen geheel in onbruik geraakt; bij d.
Arabische schrijvers vindt men er geen spoor
meer van. d. Gebalsemde lijken werden door
d. Egyptenaren in holen, in d. rotsen uitgehouwen, bewaard, en d. koningen deden zich
daartoe d. reusachtige bouwwerken oprichten,
die onder d. naam v. Pyramiden na duizenden jaren dit merkwaardige yolk a. ons vertegenwoordigen.
Maar niet alleen bij d. Egyptenaars bestond
't gebruik v. 't balsemen-, bijna alle oude
volken v. West
-Azie enN
oord.-Afrika bewaarden op deze wijze hunne lijken. Van d.
Ethiopiers, d. Perzen en Scythen vermelden
d. oude geschiedschrijvers dit uitdrukkelijk.
Overblijfselen v. mummien heeft men in d.
bouwvallen v. Palmyra gevonden. d. Gebalsemde lijken v. d. oorspronkelijke bewoners
der Kanarische eilanden, d. Guanchen, zijn in
vele verzamelingen aanwezig. In Mexico en
Peru, zelfs op sommige eilanden v. d. Stillen
oceaan, was 't balsemen der lijken in gebruik.
G. de la Vega zegt, dat hij d. lijken der
oude Incas nog in 1759 goed bewaard had
gezien.
d. Berichten over d. wijze, waarop 't balsemen der lijken bij oude volkeren geschiedde,
zijn niet nauwkeurig genoeg, om daaruit met
zekerheid te kunnen bepalen, welke zelfstandigheden hiertoe werden gebruikt. d. Egyptenaars hadden meer dan een wijze. Bij d.
meest zorgvuldige behandeling, die men bij
d. lijken der aanzienlijken volgde. werden
d. hersenen met een krom ijzeren werktuig
door d. neus uitgehaald en d. holte v. d.
schedel met aromatische stoffen gevuld. Evenzoo werden d. ingewanden door een snede in
d. buik uitgenomen en d. holte met welriekende harsen en asphalt gevuld; 't geheele
lichaam werd vervolgens in oplossingen v
natriumzouten gelegd en eindelijk met aromatisch gedrenkt linnen veelmalen omwonden. 't Gelaat en d. hadden werden soms
verguld.
Een nieuwe wijze v. balsemen, die oorspronkelijk alleen tot tijdelijke bewaring v.
lijken voor 't gebruik bij anatomische studien
diende, en later verbeterd werd, is die v. dr.
Gannal te Pans. Een oplossing v. 5 b, 7 L.
azijnzure aluin v. 200, of v. zwavelzure aluin
v. 25°, waarbij 50 gram arsenik gevoegd is,
wordt in d. slagader v. d. strot (arteria carotin) gespoteni 't lijk wordt daarop gedroogd,
in d. zomer in d. lucht, in d. winter in een
oven of in een verwarmd vertrek, en met
doeken omwonden, waarvan die welke op 't
lijk zelf worden gelegd, gevernist zijn. Later
ontdekte Gannal dat d. lijken, die aldus be.

,

BAL.

waard waren, door schimmel werden aangedaan en op vochtige plaatsen zwart werden,
of ook wel bij luchtstroom verdroogden. Hij
bedacht daarom een ander mengsel, waardoor
d. ontbinding werd tegengegaan, en d. lichamen een frisscher voorkomen behielden, zoodat zij op slapenden geleken. Volgens ooggetuigen is hierin een hoogen trap v. volkomen
held bereikt. d. Middelen, waarvan hij zich
bedient, heeft hij geheim gehouden.
In 't algemeen kan men zeggen, dat zelfstandigheden, die d. vochten Opnemen en d.
eiwit-houdende stoffen doen stremmen, bij 't
bewaren en balsemen der lijken met vrucht
worden gebruikt, dus die waarin galnotenzuur
of looistof vervat is, verder creosoot, houtazijn, sommige zouten, vooral sublimaat en
arsenik. Zij worden 't best door 't geheele
lichaam verspreid, wanneer men die in d.
aderen spuit. 't Gebruik v. harsen en specerijen dient om een goeden geur to geven en
ongedierte to weren. Echter geeft 't gebruik
v. sublimaat en arsenik aanleiding tot ontwikkeling v. schadelijke dampen, zoodat d.
aanwending daarvan voor d. gezondheid van
hen, die d. lijken behandelen, zeer nadeelig
kan worden.
Voor lijken die in kisten bewaard worden,
kunnen d. genoemde stoffen zeer doeltteffend
zijn, maar zij zijn niet voldoende, om lijken
to bewaren, die ten toon gesteld worden, en
ook niet voor lijken, die men voor anatomische studien v. langen duur wil houden, of
voor praeparaten. Om lijken to bewaren, die
gedurende eenigen tijd openlijk bezichtigd
moeten worden, wil men gewoonlijk slechts
d. ontbinding vertragen en d. worm zooveel
mogelijk behouden. Hiertoe kan men 't lijk
met een vernis bestrijken, waardoor d. lucht
afgeweerd wordt; maar dit middel kan slechts
voor korten tijd dienst doen, omdat d. oorzaken der ontbinding voorn. in 't inwendige v.
't lichaam gevonden worden. Bekend is 't
gebruik v. wijngeest, maar bij langeren duur
worden d. weefsels daardoor veranderd en
ontkleurd. Volgens latere mededeelingen v.
Gannal zijn kiezelzure zouten 't beste middel
om lijken to bewaren. Of 't gebruik v. chroomzuur, chloride v. tin, zwaveligzure soda, goede
uitkomsten geeft, moat door d. ondervinding
worden uitgemaakt.
Balsems zijn in sommige planten voorkomende stoffen, bestaande nit aetherische
°lien en harsen, die gewoonlijk benzoezuur
of kaneelzuur bevatten. In Frankrijk is d.
aanwezigheid dezer zuren een bepaald kenmerk voor d. balsems, zoodat zelfs d. benzodbars onder d. balsems wordt gerekend, maar
in Duitschland verstaat men er alleen d. halfvloeibare stoffen door, die genoemde bestanddeelen bevatten. Zulke balsems zijn dik, vloeibaar, taai, met een eigenaardigen, sterken
geur en brandend aromatischen smaak, on
worden, door langzame verdamping hare
aetherische °lien verliezende, eindelijk hard.
d. Balsem bevattende planten groeien in een
warme luchtstreek; d. balsam vloeit er van
zelf of door insnijding uit. In tegenstelling
met d. natuurlijke balsems, zijn in d. geneesk.
ook kunstbalsems bekend, die uit versch.
stoffen worden samengesteld en gewoonlijk
alleen uiterlijk eenige overeenkomst met
d. eerstgenoemde hebben. Hiertoe behooren
eenige Kars- en vet-zalven en oplossingen,
bijv. Balsamum Arcaei, Fioraventi en Opodeldok. d. Voorn. natuurlijke balsems tolu-,
Peru-, Mekka- en kopaive balsem. Verg. pd.
Beginselen der materia medica en der therapie'
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door dr. J. Pereira (voor Nederl. bew. door dr.
L. Fock, 1849).
S alta is een arrond.-hoofdst. met 27 000
inw. in 't Russ. gouvernement PodolitS, a. d.
Kolyma en a. d. spoorw. naar Kiew en Odessa.
Er is veel handel in vee, graan, wol en huiden,
en or zijn twee druk bezochte jaarmarkten.
B altens (FRANs) was omstr. 1618 boekdrukker to Dordrecht en schrijver v. 't bij
hem in dat jaar uitgeg. mystiek boekje : „Samoritane ofte Spieghel der Godtvreesentheyt
ende Eerbaerheyt". d. Inhoud is zoo verward
en onzinnig, zonder eenigen samenhang of
gedachtengang, dat men twijfelen moot, of d.
schrijver wel bij zijn zinnen was, toen hij dit
zonderling mengelmoes v. woorden nederschreef. Zijn naam wordt nog spreekwoordelijk gebezigd, om wartaal of duistere en onjuiste denkbeelden aan te duiden.
Rani of Klein Thibet is een prov. v.
Kasjmir, 600 vk. geogr. mijl groot, met 60 000
bew., staande onder Britsche souvereiniteit.
Dit gewest is een dal, 2000 M. boven d. zeespiegel, t. N.-W. v. Thibet, waar d. Beloertagh
a. d. Moestagh grenst, en d. Indus zijn loop
begint. d. Bewoners, Mongolen en Sjiieten,
verbouwen gerst en fokken vee.
Baltimore is d. hoofdstad v. 't graafschap
v. dien naam, in d. N.-Amerik. staat Maryland, telt 340 000 inw. en ligt op 39' 17' N.B.
a. een baai, gevormd door d. uitloop v. d. riv.
Patapsco, in d. Chesepeak-baai, en a. spoorwegen, die d. stad met Virginig, Ohio en Kentucky verbinden. Zij is regelmatig gebouwd,
en is een der schoonste en meest door handel bloeiende steden der Vereenigde Staten.
Er zijn veel schoone gebouwen, zoo als d.
hours, 't museum, d. bank v. Maryland, d.
gevangenis, 't hospitaal en ruim 40 kerken
en godsdienstige vergaderplaatsen. Onder d.
monumenten munt dat v. Washington uit.
In 1812 werd er een universiteit gesticht. Baltimore is 't middelpunt v. d. Amerikaanschen
tabakshandel; er zijn veel linnen- en katoenfabrieken en wereldberoemde scheepsbouwwerven. d. Uitvoer v. goederen heeft jaarlijks
een waarde v. 140 millioen gulden.
In 1729 werd hier 't eerste blokhuis gebouwd. In 1763 waren er nog slechts 50 huizen, maar in 1793 kwamen or zich 3000 vluchtelingen v. 't ail. Halt! vestigen, on sedert
dien tijd nam d. stad verbazend snel toe.
Baltimore (Lord) heette eigenl. George
Calvert, was v. Vlaamsche afkomst, maar in
Yorkshire geboren (in 1578). Hij was een
gunsteling v. kon. Karel I, ging in 1624 tot
d. R. Kath. kerk over, werd in 1625 tot lord
Baltimore verheven, en ontving daarbij v.
Karel I ten geschenke 't uitgestrekte gebied
tuss. d. Potomac en d. 40n breedtegraad, dat
hij ter eere v. Karels gemalin Maryland
noemde. Hij overl. in 1632 to London maar zijn
zoon CECIL CALVERT, tweede lord Baltimore,
vestigde er zich, regeerde er als een koning,
met een mad v. vrije mannen, on maakte
Maryland tot een toevluchtsoord voor allerlei
vervolgden om d. wile v. 't geloof. Hij Overl.
in 1676. d. Stad Baltimore is naar hem genoemd.
13altische provin.cien (d.) zijn d. Russ.
gewesten Lijfland, Koerland, Esthland en Finland. die te zamen vijf millioen bewoners tellen.
Baltische zee, Zie Oostzee.
Baltzer (JoH. RAPT.), gab. 16 Juli 1803 to
Andernach, werd hoogleer. in d. R. Kath.
dogmatiek to Breslau. Hij was een leerling
en ijverig verdediger v. 't stelsel v. HERMES. HO
schreef daarover eenige polemische verhande-
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lingen, die hem tijdelijk schorsing in zijn ambt
berokkenden. Wegens zijn verzet tegen d.
leer der onfeilbaarheid en 't onderteekenen
der verklaring v. 26 Aug. 1870 to Neurenberg,
werd hij wader geschorst, en hij overl. to
Bonn op 1 Oct. 1871. Van zijn geschriften
dient vermeld to worden : „Die biblische Schopfungsgeschichte" (2 dln, 1873) en „Ueber die
Anfange der Organismen und die Urgeschichte der Menschen" (4e dr. 1873).
Baltzer (wILH. EDUARD), gab. 24 Oct. 1814
to Hohenleine in Pruisen, studeerde in d.
godgeleerdheid to Leipzig en to Halle, nam
belangrijk deei a. d. kerkelijken strijd in
Duitschland, en stichtte een vrije gemeente
to Nordhausen. Hij was een ijverig voorstander v. 't vegetarisme, en stichtte to Nordhausen een vereeniging v. vegetari8rs, die door
geheel Duitschland vertakkingen had. Hij
overl. 24 Juni 1887, na een groot aantal populaire geschriften te hebben uitgegeven over
godsdienstige en staathuishoudk. onderwerpen, bijv. „Alto und neue Weltanschauung"
(2e dr. 1881, 2 dln) ; „Das Leben Jesu" (2e dr.
1861); „Allgemeine Religionsgeschichte" (1854) ;
, Die naturliche Lebensweise" (4 dln, 2e dr.
1871); „Vegetarianisches Kochbuch'' (6e dr.
1880) en „IdeOn zur socialen Reform" (1873).
Balustrade (Een) is een hek met recht
opstaande stijlen, die naar 't Ital. balaustra =
granaatbloesem, d. naam v. balusters dragon.
Dikwerf worden daze hekken op d. kroonlijs
ten v. poorten of langs d. daken der gebouwen
aangebracht, en d. zwa,arte zoowel als d. gedaante der balusters wordt dan geregeld naar
d. orde, die in d. bovenste verdieping v. 't
gebouw is gevolgd. Zoo heeft men Toskaansche,
Dorische, Jonische, Corinthische en Romeinsche balustrades.
Baluze (ETIENNE), gab. to Tulle in 1630,
studeerde to Toulouse in d. rechten on in d.
geschiedkunde en werd hoogleer. in 't kanonieke recht to Parijs. In 1710 werd hij v. zijn
ambt ontzet en uit Parijs gebannen; hij overl.
in 1718. Zijn historische werken zijn alle doorwrocht en belangrUk, vooral zijn „Capitularia
regum Francorum" (2 dln); „Miscellanea" (2e dr.
1761, 4 din) en „Conciliorum nova collectio".
Balzac (HONORE. DE), Fransch romanschrgver, werd 20 Mei 1799 to Tours gab. Onder .
pseudoniemen v. s. Aubin, Villergle, s. Alme,
lord R'Hoone, on eindelijk onder zijn waren
naam, schreef hij ongeveer 40 deelen romans
en verhalen zonder veel opgang to maken, tot
in 1829 zijn work „Les derniers Chouans de la
Bretagne on 1800" grooten btjval vond. Sedert
veranderde hij d. vorm en stijl zijner geschriften, en zijn roam vermeerderde bij iederen
nieuwen roman. 't Meest gelezen warden:
„Physiologic du mariage"; „Scenes de la vie
privee", „Scenes de la vie de province"; „Scenes
de la vie Parisienne"; „Le MOdecin de campagne"; „Le pore Goriot"; La peau de chagrin";
„La recherche de Pabsolu"; „Histoire intellectuelle de Louis Lambert" en „Eugenie Grandet." Voorts schreef hij in d. trant v. Rabelais:
Contes drolatiques, colligez es abbaies de
Touraine et mis on lumiere par le sieur de
Balzac pour l'esbattemont de Pantagruelistes
et non aultres" (Par. 1833, 2 dln). Ook gaf hij
twee tooneelstukken: „Vautrin" on „Les ressources de Quinola", doch daze maakten geen
opgang. Balzac overl. 18 Aug. 1850.
Bambarra is een groot Negerrijk in midden-Afrika, a. d. beide oevers v. d. Niger,
Westelijk v. Tomboektoe, naar schatting 1000
vk. geogr. mijl groot met ongeveer twee
millioen bewoners v. d. stam der Mandingo's.
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't Land is over 't algemeen zeer vruchtbaar
en brengt o. a. d. boterboom voort. Schoon
't land zelf geen goud oplevert, wordt door
Bambarra 't goud v. Manding, Kong en Bamboek verhandeld. Segoe, d. hoofdplaats, telt
30 000 inw.; Sansanding, 10 a 11 000 en Jinnie
waarschijnlijk nog meer. d. Bewoners zijn
Negers en Mooren, die Mohammedanen en doorgaans zeer sluw zijn. d. Vorst is een Neger,
doch in vele plaatsen is 't bestuur in handen
v. Mooren. Deze laatsten zijn d.kundigsten en
ijverigsten en leggen zich ook 't meest op d.
handel toe; maar zij zijn onverdraagzaam,
terwiji d. negers vriendelijk en gedienstig zijn.
Een greet deel hunner leeft in slavernij.
Bamberg is een stad met 30 000 inw. in
't Beiersche district Opper-Franken, en was
vroeger d. hoofdst. v. 't vorstelijk bisdom
Bamberg. d. Stad ligt in een zeer vruchtbare
vlakte a. d. Regnitz en a. 't spoorwegnet.
Over d. rivier zijn vele bruggen, waaronder
een fraaie hangende brug. Er is veel handel
en nijverheid, o. a. een katoenspinnerij met
1500 arbeiders; en in d. omtrek veel tuinbouw.
Onder d. openbare gebouwen munt uit d.
Dom, 112 M. lang, met vier torens, in Byzantijnschen stijl uit zandsteenblokken gebouwd;
't Paleis v. d. voormaligen vorst-bisschop
(waar zich d. Fransche maarschalk Berthier,
die met een dochter v. hertog Wilhelm v.
Beieren gehuwd was, v. 't balkon stortte,
zoodat hij stied, teen op 1 Jan. 1815 d. Russen
Bamberg binnen rukten); een groote bibliotheek met vele handschriften; een lyceum;
een kweekschool voor onderwijzers en een
in 1874 gebouwde waterleiding.
't Vroegere bisdom Bamberg was een hoogstift, dat op 65 vk. geogr. mijl 207 000 bew.
telde ; 't werd in 1803 opgeheven en bij Beieren
ingelijfd.
Bamberg (FELix), geb. 17 Mei 1820, te
Unruhstadt, studeerde te Parijs in .geschiedenis en wijsbegeerte, kwam er in een vriendschappelijke betrekking met FRIEDR. HEBBEL,
uit wiens letterk. nalaterischap hij d. „Tagebilcher" uitgaf, en was er ooggetuige v. d.
omwenteling in 1848, die hij in zijn (Geschichte
der Februar-revolution", 1849) beschreef. In
1851 trad hij in Pruisischen staatsdienst, als
consul te Parijs. Gedurende d. Fransch-Duitschen oorlog was hij eerst in 't hoofdkwartier
werkzaam en latet als staatk. adviseur a.
gen. VON MANTEUFFEL toegevoegd, die bevel
over 't occupatie-leger voerde. In 1880 werd
hij consul-generaal te Genua . Behalve belangrijke opstellen over historie en kunst in tijdschriften, schreef hij een staatk. geschiedenis
v. d. Oostersche quaestie, onder d. titel v.
„Tiirkische Rede" (18-56).
Bamberger (HEINR. v.), geb. 27 Dec. 1822
to Praag, werd in 1851 to Wurzburg en in
1872 te Weenen hoogl. in d. geneeskunde; hij
overl. daar 9 Nov. 1888. Behalve belangrijke
artikelen in geneesk. tijdschriften, schreef hij
,,Krankheiten der Digestions-organen" (2e dr.,
1861) en „Lehrbuch der Krankheiten des Herzens" (1857).
Bamberger (Lunwio), geb. 22 Juli 1823 to
Mainz; studeerde te Gieszen, Heidelberg en
Gottingen in d. rechten, nam ijverig deel a.
41. woelingen v. 1848, en trachtte inzonderheid
Baden en d. Palts in opstand te brengen. Bij
mislukking v. dezen opstand week hij uit
naar Zwitserland, vervolgens naar BelgiC,
Nederland en Engeland; hij was v. 1853 t.
1866 werkzaam a. 't hoofd v. 't bankiershuis
T. Bischoffsheim & Goldschmidt, maar keerde
bij d. algemeene amnestie v. 1866 naar Mainz
I.
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terug, waar hij in 1863 tot lid v. 't Tolparlot
ment en later tot lid v. d. Rijksdag gekozen
werd. Daar werd hij een der leiders v. d.
nationaal-liberalen en d. aanvoerder der vrijhandelspartij. Van zijn staatk. en staathuishoudk. schriften zijn 't belangrijkst: „Vertreuliche Briefe aus dem Tollparlement (1870);
„Die ..kufhebung der indirekten Gemeindeabgaben in Belgian, Holland and Frankreich"
(1879); „Die Arbeiterfrage unter dem Gesichtspunkt des Vereinsrecht" (1873) on „Zur deutschen Miinz-gesetzgebung" (1873).
13amboeciaden, Zie De Lear.
Bamboek is een uitgestrekt land, door
een millioen Mandingo-negers bewoond, in
Senegambia, tuss. 12 112 0 en 14 1 /4° N. B., t. W.
begrensd door d. bovenloop v. d. Faleme. d.
Zijrivieren v. dezen stroom drenken d. bodem
voldoende, en d. berghellingen zijn zeer goede
weiden. d. Mandingo's, Mohammedanen maar
met heidensche begrippen, zijn vreedzame,
nijvere lieden; zij kweeken rijst, mais, moorengierst, bananen en palmen, winnen honig,
ivoor, ijzer en uit d. bedding der rivieren veel
goud, al 'twelk zij met karavanen naar d.
marktplaatsen brengen. Reeds in d. 15e eeuw
hadden d. Portugeezen hier factorion; d. reiZigerS MUNGO PARK en HOUGHTON he bben er
berichten over medegebracht, en een Fransche
expeditie heeft in 1844 't land bereisd ; maar
tot dusverre is 't nog niet in 't volkerenverkeer opgenomen.
Bamboesriet (Bambusa). Dit a. soorten
rijke plantengeslacht behoort tot d. nat. fam.
der Grassen (Gramineen) en d. Hexandria Monogynia, en kan onder d. gewichtigste gewassen gerangschikt worden, die d. Keerkringslanden voortbrengen. Van andere Grassen
onderscheidt zich 't Bamboesriet door zijn
reusachtigen bouw, en door d. hardheid zijner
stengels, waardoor doze d. geschiktheid erlangen om als hout verarbeid to worden, zoodat d. inboorlin.gen 't algemeen tot 't bouwen v. huizen, loodsen on afdaken aanwenden.
d. Meest gewone soort v. Bamboesriet, die in
d. tropische gewesten niet zelden gansche
bosschen vormt, is Bambusa arundinacea L.,
wier hello stengels dikwijls 13 a 16 M. hoog
worden, beneden wel 6 a 7 d.M. middellijn
hebben, en door sterke knoopen, die inwendige
tusschenschotten vormen, in geledingen gescheiden zijn. d. Bladeren v. 't bamboos zijn
tweerijig, kort-gesteeld, breed-lancetvormig, 2
a, 3 dM. lang, in een fijne punt uitloopend,
kaal, glad, a. d. rand uiterst scherp, en zeegreen v. kleur. Gedurende d. bloeitijd ontwikkelen zich a. d. top on a. d. knoopen,
omvangrijke bloempluimen, wier onbuigzame
takken of takjes met aarvormig tot elkander
naderende bloemtrosjes bedekt zijn. Veelvuldig
worden d. bladeren v. 't Bamboesriet gebruikt
tot 't inpakken v. voorwerpen on 't beleggen
v. daken, hoewel hiertoe d. bladeren der palmen. vooral die der kokospalmen, veel meer
worden aangewend. Van d. worteluitloopers,
wier korte laden inwendig niet hol zijn, worden d. bamboezen wandelstokken vervaardigd,
on d. wortelspruiten worden door d. inboorversch gegeten, of ook in stukken gesneden, in 't zuur ingemaakt, onder d. naam
v. Atjar Bamboe (zie dat art.), tot toesptjs naar
Europa gezonden. In zeer oude stengels vindt
men somtijds steenharde concrementen, Tabasjhir, (zie dit art.), waaraart geneeskracht
wordt toegeschreven. Deze bestaan echter
hoofdzakelijk uit kiezelaarde, met een weinig
kalk en potasch; d. hardheid der stengels en
takken en d. duurzaamheid der bladeren v. 't.
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Bamboesriet wordt trouwens alleen a. d. groote
hoeveelheid kiezelzuur toegeschreven, die in
d. meest naar buiten gelegen cellenlagen dier
deelen is opgehoopt.
13amian of .B aznyan heet 't dal in 't
N. v. Afghanistan, dat d. verbinding mogelijk
maakt tuss. Toerkestan en Kaboel, en daarom
v. oude tijden of v. groot belang is geweest
voor d. handel en als verdedigingspunt. 't Is
een vruchtbare strook v. 2 a 3 KM. breed tuss.
loodrechte hemelhooge rotswanden. In deze
rotsen zijn een verbazende menigte grotten
uitgehouwen, die thans tot rustplaatsen der
karavanen dienen, maar door hunne beeldhouwwerken op d. oude Indische beschaving
wijzen. Daarenboven zijn in d. omtrek overblijfselen v. tempels en torens met een 20 M.
hoogen muur omgeven.
Ban, samengetrokken uit 't Illyrische
woord bojan (heer) of afgeleid v. 't Slawische
woord Pan, dat dezelfde beteekenis heeft, was
eertijds d. titel v. landvoogden in Hongarije
en Kroatie ; een landschap waarover een ban
bevel voert, heet banaat. Voorname banaten
waren vroeger : die v. Dalmatia, Kroatie, Slavonia, Bosnia, Masjhow en SzorOny, oudere
oorkonden noemen d. banaten v. Sabats, Zrebernik, So en Vazara. — Door d. ban v. een stad
of heerlijkheid verstaat men 't rechtsgebied,
d. jurisdictie. — d. Lichting v. manschap, door
d. leenheer v. zijn vasallen tot d. oorlog
gevorderd, heette oudtijds insgelijks ban en
heerban (weerban), en men geeft nog heden
dien naam a. d. lichting v. manschap voor d.
schutterij.
Ban (Rijks) of Rijks-acht (bannum imperil)
was in d. middeleeuwen een vonnis, dat door
d. Keizer en 't Rijk uitgesproken werd tegen
hen, die zich a. majesteit-schennis of 't verbreken v. d. landsvrede hadden schuldig gemaakt. Deze straf grondde zich op 't Germaansche begrip v. een staat als een verbond tot
vrede en recht. Wie dezen bond schond, werd
er buiten gesloten, en als een wild dier vogelvrij verklaard (wargus = wolf; in 't Lat.
exlex = 't Eng. outlaw). Dikwijls trof deze
ban machtige vorsten en heeren, zooals in 976
hertog Hendrik v. Beieren; in 1180 Hendrik
d. Leeuw, hertog v. Saksen; in 1208 d. paltsgraaf Otto v. Wittelsbach; in 1547 d. keurvorst Johan Frederik v. Saksen; in 1619 d. keurvorst Frederik V v. d. Palts met zijn bondgenooten; in 1706 d. keurvorsten Maxlmiliaan
Emanuel v. Beieren en Joseph Clemens v.
Keulen. In d. republiek der Vereen. Nederlanden was d. straf v. verbanning uit stad of land
zeer algemeen. Op d. toegangswegen der steden
stonden ban-palen, die d. uitgebannenen niet
voorbtj mochten komen.
Ban (rerkelffice) of excommunicatie was
bij d. Joden in tweeledigen vorm gebruikelijk :
d. kleine ban sloot d. verbannene voor eenigen
tijd uit d. synagoge ; d. groote ban, onder zware
vervloekingen uitgesproken, voor altijd uit d.
gemeente, waarbtj hem alle kerkelijke en burgerlijke rechten ontzegd werden. Dit gebruik
ging op d. Christenen over, doch in d. eerste
tijden oefenden d. gemeenten zelven 't banrecht
uit, en eerst later werd d. banvloek door d.
bisschoppen uitgesproken en kwam 't banrecht uitsluitend in hunne macht. Eerst nadat er Christen-keizers waren, werd a. d. grooten banvldek ook ontnemen v. burgerlijke
rechten toegevoegd. Eindelijk oefenden d. Pausen dit recht uit in alle Katholieke landen en
d. geoxcommuniceerde werd niet al een geheel
nit d. kerk verworpen, maar verloor ook to
gelijk zijn burgerlijke rechten, - zoodat ook d.
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wereldlijke rechter d. geexcommuniceerde eerloos, zijn goederen verbeurd en zijn onderhoorigen v. gehoorzaamheid ontheven verklaarde. Werd een geheel gewest door d.
banvloek getroffen, dan heette dit interdict.
Ook d. Protestanten gebruiken d. kleinen
ban, in 't weren v. d. toegang tot 't Avondmaal, en d. grooten ban, in 't ontzeggen v.
alle kerkelijke gemeenschap. d. Banvloek heet
Anathema.

Banaan (Musa). d. Banaan of Pisang is
een tuss. d. Keerkringen inheemsch, tot d.
nat. fam. der Musaceen behoorend, plantengesl., dat om 't velerhande nut, 'twelk d. talrijke soorten a. d. inboorlingen verschaffen,
d. aandacht bijzonder waardig is. d. Twee
soorten, die 't menigvuldigst gekweekt worden, zijn : Musa paradisiaca L. en Musa Sapienturn L. Deze hebben een knolvormigen, met
talrijke dikke wortelvezels bezeten wortelstok,
een recht opstaanden, 3 a 5 M. hoogen, a. d.
basis 2 dM. dikken, slechts uit d. lange, vast
om elk. gewonden, bladscheeden gevormden,
onvertakten en v. boven in een omvangrijke
bladerkroon uitloopenden stain; gesteelde, 2
a 4 M. lange langwerpige, gaafrandige, later
dikwerf zijdelings ingescheurde, dune, onbehaarde en lichtgroene bladeren, met een zeer
stark vooruitspringende hoofdnerf en zeer dicht
bij elk. staande, evenwijdige, enkelvoudige
zijnerven, verder een uit d. wortelstok ontspruitenden en in d. as v. d. stam gelegen,
tuss. d. bovenste bladeren naar buiten komenden, en in een overhangende, ruim een Meter
lange, kolfvormige aar uitloopenden bloemstengel, waaraan v. onder 12 a 16, door even
zooveel kielvormige bloemscheeden ondersteunde, bundels v. vruchtbare, meer naar
boven echter slechts onvruchtbare bloemen
gehecht zijn. d. Bloemen zijn witachtig geel
en a. d. top vuil-rood, en laten langwerpige,
half rolronde half driekante, eenigszins komkommervormige, vruchten na, die sikkelvormig naar d. voet v. d. bloemstengel gekromd
en zeer versch. v. grootte en kleur zijn, en
in gekweekten toestand bijna nimmer zaad
bevatten. d. Musa Sapientum verschilt v. d.
Musa paradisiaca hoofdzakelijk door een purperrood-gestreepten stam, a. d. voet hartvormig uitgesneden bladeren, stompe bloemscheeden en kleinere vruchten.
Door d. reeds sedert eeuwen bestaande cultuur der bananen is er zulk een menigte
verscheidenheden v. dit gewas geboren, dat
't tegenw. vrij moeielijk is, daaruit d. oorspronkellike soorten to herkennen, hoewel er
toch reeds een tion- of twaalftal systematisch
bestemd zijn. Genoemde verscheidenheden hebben alle dit met elk. gemeen, dat d. vruchten
gewoonlijk geen zaden bevatten, 'tgoon d. voedingswaarde zeer verhoogt. d. Vruchten zijn
meest alle zoet en min of meer melig, bij enkele echter zuurachtig of eenigszins wrang.
Alle worden, of half, of geheel rijp, rauw of
gekookt, geroost, of in boter gebraden, als eon
zeeralgemeene spijs genuttigd. In vele landen is een afkooksel ervan d. gewone drank,
waaruit door gisting eon geestrijk vocht kan
verkregen worden. Op enkele plaatsen wordexi
d. vruchten gedroogd en daarna gestampt, om
er zoo een soort v. meal v. to bereiden. d.
Knop, die a. d. top v. d. bloemstengel gedurende langen tijd blijft, wordt veal als groente
gegeten; ook dienen d. bladeren nu eons als
tafelbord, dan weder als zonnescherm of waaier,
en daarenboven zeer algemeen tot 't inpakken
v. versch. eet- en koopwaren. Van d. stevige
on lange vezels der bladscheeden wordt niet
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alleen een zeer duurzaam touw bereid, maar
men vervaardigt er ook velerhande soorten
v. kleedingstukken van. Eindelijk worden d.
vruchten, d. wortelstok en 't uit d. stam
vloeiend vocht ook als geneesmiddel aangewend.
Bij 't veelzijdig nut, dat d. pisangs d. bewoners der tropische landen aanbrengen, vordert d. cultuur slechts weinig oppassing en
moeite; nadat d. vruchten rijp zijn, behoeft
men slechts d. Ouden stam om te houwen, om
d. ontwikkeling der wortelknoppen to bespoedigen, die, na drie maanden zelf weder vruchten dragon. Gemiddeld werpt een enkele pi-

sangstam 30 a 40 KG. vruchten op eenmaal
af; soms geeft een stam wel 60 it 80 KG.;
wig nu, na 't afhouwen v. d. ouden stam, d.
wortelstok in d. nog overige 9 maanden nog
driemaal nieuwe bloeiende stammen voortbrengt, mag men aannemen, dat een enkele
plant ieder jaar gemiddeld 100 a 180 KG. vruchten oplevert. Hierbij moot echter opgemerkt
worden, dat d. voedingswaarde, 't eiwit- en
zetmeel-gehalte, niet zeer groot is ; d. vrucht
is 't best to vergelijken bij augurken zonder
zaden.
Andere banaansoorten, wier cultilur niet zoo
algemeen is, doch zich slechts over enkele
landen of streken uitstrekt, zijn : Musa rosacea

Jacq. en M. maculata Jacq. op d. oil. Mauritius

on Bourbon; M. Ensete, Gmel., in Abessinio,

door Bruce in 1768 ontdekt, 10 M. hoog met
bladstelen v. 7 M. lang en 1 M. breed, maar
met oneetbare vruchten; M. superba Roxb. in
O.-India ; M. Berteroniana Colla, en M. Berterii
Jpr. op Ceram, die alle zeer smakelijke vruchten voortbrengen ; verder M. Balbistana Colla,
op Amboina, wier vruchten, gedroogd, als
geneesmiddel gebruikt worden, en M. Troglodytarum op d. Molukken en Philippijnen, waarvan d. Abaca- of Manilla-hennep (zie dat art.)
afkomstig is.
.Banaat of Bansag bet. in 't Hongaarsch
een grensprovincie, die onder 't bewind v.
een ban (zie dat art.) staat, doch meer bijzonder 't Temeser Banaat, dat toevalliger
wijze niet door een Ban bestuurd wordt. Dit
Banaat omvat d. comitaten Torontal, Temeswar en Crassowa.
_Banbury is een stad met 12 000 inw., veel
handel en eenige fabrieken, nabij Oxford a. d.
Cherwel (een linkertak v. d. Teems) en a.
eon kruispunt v. een aantal spoorwegen.
Rance] (FRANgois DEs.), geb. to Lamastre
in 1823, nam belangrijk deel a. d. Februarirevolutie in 1848, werd tot afgevaardigde in
't Wetgevend lichaam gekozen, voegde zich
bij d. Bergpartij, en werd na d. staatsgreep
v. Dec. 1851 door Lodewijk Napoleon uit
Frankrijk gebannen. Hij vestigde zich teen
to Brussel, waar hij a. d. universiteit voorlezingen hield, die zeer d. aandacht trokken,
en door hem uitgegeven zijn onder d. titel v.
„Etudes historiques et littOraires. Les harangues de Pexil" (3 din, 1863). Na d. amnestie
keerde hij in Frankrijk terug ; hij werd in
1869 tot lid der Kamer v. afgevaardigden gekozen, en bestreed daar als onverzoenlijke
met RASPAIL en GAMBETTA niet alleen 't ministerie, maar ook d. liberalen. Hij overl. to
midden v. d. Pruisischen inval op 23 Jan.
1871. Kort to voren had hij nog uitgegeven:
„Les revolutions de la parole".
Banck (KARL), geb. 27 Mei 1811 te Maagdenburg, overl. 28 Dec. 1889 to Dresden, was
een verdienstelijk tooneeldichter, bevorderaar
v. muzikale kennis en vele jaren muziekcriticus in 't „Dresdener Journal."
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geb. 17 Mrt 1824, to
Maagdenburg, wijdde zich a. d. kunstleer en
kunstgeschiedenis, en reisde daartoe in 1845
naar Italie, vertoefde v. 1855 t. 1864 to Mtnchen en vestigde zich sedert to Dresden. Hij
schreef: „Die G-allerien von Miinchen" (1852);
Banck

(OTTO ALEX.),

Gedichten" (1858); „Worte fur Welt and
Haus" (1862); „Alpenbilder" (2e dr. 1868);
„Kritische Wanderungen in drei Kunstgebieten" (2 dln, 1866) en „Literarisches Bilderbuch"

(3 din, 1866).

13ancic (JOHN ERIC), geb. 3 Nov. 1833 to
Soerabaya, studeerde on promoveerde to Leiden in d. rechten, deed daarna een reis naar
Indio, on vestigde zich to 's Gravenhage. Hij
vertoefde echter veel op 't eiland Schiermonnikoog, zijn eigendom, dat hij door dijkwerken en ontginningen aanmerkelijk in waarde
heeft doen toenemen. Hij woonde daar op
.Rijsbergen, eenmaal 't kasteel Stachouwers. Als
vloeiend dichter en door d. meesterlijke voordracht zijner pazie, verwierf hij ongemeenen
bijval; zijne gedichten verschenen in twee
bundels: „Zeepbellen; lyrische dichtproeven"
(1859) on „Verspreide gedichten" (1868). Ook
schreef hij : „Atchin's verheffing en val" (1873).
Banco is een Ital. woord, dat d. beteekenis heeft v. bank, maar gebruikt wordt voor
bankwaarde, d. 1. v. d. geldkoers, naar welke
een bank betaalt, als doze v. d. gewone landswaarde verschilt. In Duitschland had men
bijv. 't Hamburger bankgeld, een waarde die
niet door muntstukken vertegenwoordigd
word, maar waarvan 27 3 , mark banco een
Keulsch mark fijn zilver, d. i. ruim 90 ct
bedroegen. Doze mark word in 16 schellingen,
d. schelling in 12 penningen verdeeld; maar
in 1873 is bij d. algemeene invoering v. d.
Duitsche rijksmark (60 ct) 't rekenen bij marks
banco afgeschaft. Ook Zweden had een bijzonder bankgeld; daar stonden 8 da.alders
banco gelijk met 3 daalders zilvergeld ; maar
dit is in 1874 door d. Skandinay. goudstandaard vervangen.
Bancroft (GEORGE), geb. op 3 Oct. 1800, te
Worcester in Massachusetts, studeerde to Cambridge en a. verschillende universiteiten in
Duitschland, doorreisde Europa, richtte in
Amerika d. met room bekende Roundhiilschool op, word daarop ontvanger der staatsbelastingen to Boston, later staats-secretaris
voor d. marine, v. 1846 t. 1849 buitengewoon
gezant a. 't hof v. Groot-Brittannie, en v.
1867 t. 1874 gezant to Berlijn, waarna hij zijn
ontslag verzocht on zich to Boston vestigde.
Hij is beroemd door twee uitstekende geschiedk. werken : The History of the United
States of North-America" (Boston, 1834-1874,
10 dln) on The History of the Revolution in
North-America" (Boston, 1850).
Band (Zie ook Wiepband) wordt in d. waterbouwk. gebruikt bij rijs, stroo of riot, om
aan to duiden, dat d. bossen dozer materialen op een bepaalde plaats en op d. noodige
dikte vastgebonden worden.
Banda-eilanden heeten 10 0.-Indische
eilanden, d. Zuidelijkste der Molukken, tuss.
129'h. en 130 112° 0. L. on 4° a 5' Z. Br. Zij zijn:
Banda of Lontoir, Neira, Goenong-Api (vuurberg), Ay of Way, Poelo-Rhun, Poelo-Pisang
(banaan-eiland), Rosingai, 't Vrouwen-eil., Kapol en Soeangi. d. Bodem, bestaande uit verweerde lava, is er bijzonder geschikt, om d.
muskaatnoot voort to brengen; deze vrucht
is dus, benevens kokosnoten, sago en zuidvruchten, zooals ananas en pisang, 't voornaamste voortbrengsel der eilanden; zeevisch
is er overvloedig, doch verder moeten bijkans
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alle andere levensnoodwendigheden v. Java
of naburige eilanden aangebracht worden.
-Jak. v. Heemskerk was d. eerste Nederl., die
deze eil. bezocht. d. Engelschen maakten zich
in 1810 meester v. deze onze kostbare bezitting, doch stonden die bij d. vrede v. 1814
weder a. ons af. d. Bevolking bedroeg voorheen wel 25 000 blanken, doch in 1796 slechts
5763, waaronder slechts 119 Europeanen, in
1814 omtrent 4000, waaronder slechts 1000
vrije, thans 6000, waarvan 500 Europeanen. d.
Oorspronkelijke bewoners, die wreed, onrustig en verraderlijk waren, zijn versmolten en
geheel verdwenen. d. Muskaatnoot wordt thans
op Banda of Lontoir, Neira, Poelo-Api en
Poelo-Rhun aangekweekt in plantages, perken
genoemd, welker bezitters perkeniers heeten.
In 1796 bedroeg d. oogst v. een half jaar
-40 000 K.G. noten, en 12 000 K.G. foelie. d.
Nederl. gezaghebber op d. Banda eilanden
woont op Neira, dat een goede haven en 2
forten, Nassau en Belgica, heeft, waarvan een
's lands magazijnen bevat, werwaarts d. perkeniers voorheen verplicht waren d. voortbrengselen hunner gronden tegen een bepaalden prijs te brengen. Sedert 1866 is deze groep
met een deel v. Ceram, d. Babbergroep en d.
Aroe-eil. een adsistent-residentie, behoorende
onder d. Nederl. residentie Amboina. Sedert
1 Oct. 1873 is 't Gouvernements-monopolie opgeheven, en d. Banda-groep voor d. vrije
markt geopend. In 1877 werd er voortgebracht
ruim 210 000 K.G. noten en bijna 40 000 K.G.
foelie, ter waarde v. 2 113 millioen gulden. Op
Poelo-Pisang is een gesticht voor lepra-lijders.
Sande is een der negen gewone eereteekenen (honorables ordinaires) in 't wapen, bestaande uit een band, die uit d. rechter-bovenhoek (voor d. beschouwer v. een teekening is
dit d. linker-bovenhoek) naar d. linker-benedenhoek getrokken wordt, en 't derde deel v. 't
schild beslaan moet. d. Groothertog v. Baden
voert bijv. een bande v. keel (rood) op een gouden veld. d. Bande stelt d. bandelier v. d. krijgsman voor. Cotice en bande beslaat 2/3 v. d.
bande, bande en divise 113. Bande noemt men
een schild, geheel gevuld met bandes en divise.
Bandel (Jos. ERNST - v.), geb. te Ansbach
in 1800, oefende zich a. d. academie v. beeldende kunsten te Munchen, en bestudeerde te
Rome d. antieken. Hij vestigde zich daarna
te Mfmchen, en verwierf weldra d. algemeene
bewondering door d. bevalligheid der groepen
en beelden, die hij uit 't marmer beitelde.
Kunstkenners plaatsen zijn marmerwerken
naast die v. CANOVA. In 1835 wing hij te Detmold d. arbeid aan v. 't grootsche gedenkteeken v. ARMINIITS7 dat eerst na veertig jaar
voltooid was, op 16 Aug. 1875 onthuld werd,
en d. beschouwer met bewondering vervult.
BANDEL heeft nooit eenige belooning voor
dat werk willen aanvaarden. Hij overl. 25
Sept. 1876.
.Bandello (MATTED), geb. te Castelnuovo
di Scrivia in 1480, trad in d. orde der Dominicanen, gebruikte zijn invloed te Milaan ten
voordeele v. Frans I tegen Karel V en week,
toen d. Keizer zegepraalde, naar Frankrijk,
waar hij in 1552 bisschop te Agen werd en
omstr. 1562 overleed. Hij is voorn. bekend
door zijn novellen, die in naiveteit, levendigheid en oorspronkelijkheid d. verhalen v.
BOCCACCIO evenaren. Zij zijn verzameld uitgeg.
te Lucca in 1554.
Sanders , ligamenten, zijn vliezige of peesachtige deelen, die d. beenderen en kraakbeenderen met elk. verbinden. Ook dragen d.
verdubbelingen der netvliezen, die d. inge-
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wanders vasthechten, dezen naam. d. Leer v.
d. banden noemt men d. Syndesmologie. d.
Eigenlijke banden bestaan uit geelwitte, soms
zilverachtig glinsterend witte vezels, die zekere rekbaarheid hebben. Bij een plotselinge
sterke uitzetting scheuren zij licht, waardoor
ontwrichtingen kunnen ontstaan, zij omgeven d. beide uiteinden der beenderen, die
met elk. een gewricht uitmaken, geheel, vormen op deze wijs d. gewrichtsholte en worden dan ligamenta capsularia of gewrichtsbeurzen genoemd, of strekken zich als platte
strengen v. 't eene been tot 't andere uit, en
worden dan vezelbanden of hulpbanden geheeten. d. Beenderen en banden vormen 't,
natuurlijk geraamte, sceleton naturale, in tegenstelling v. 't kunstgeraamte, sceleton artificiale,
waarin d. beenderen door koper- of ijzerdraad
zijn vereenigd. Verg. Arnold „Abbildungen
der Gelenke and Bander" (Stuttgart, 1843).
Bandieten zijn oorspronkelijk ballingen,
doch ook gehuurde sluipmoordenaars, zooals
voorheen in Italio gevonden werden. Thans
is bandiet en roover ongeveer v. gelijke beteekenis. Bandietenbenden waken onderling
een gild uit, zijn a. strenge wetten onderworpen, en leven met d. maatschappij in openbaren en heimelijken oorlog. 't Is nog niet a.
d. Italiaansche regeering gelukt, dit schandelijk misdrijf uit hare rechtspleging te verwijderen. d. Strenge maatregelen, door 't Pauselijk gezag in 1820 tegen d. helers der bandieten genomen, hebben hen slechts uit hunne
sluiphoeken verdreven. In Calabri6 en op Sicilie hebben zij hun verblijf; zij zijn daar gezeten lieden, die zich, behalve met d. landbouw, met rooven en moorden, als met een
handwerk verrijken. Peter d. Calabrier, in 1812
d. verschrikkelijkste der bandieten, noemde
zich „keizer der gebergten, koning der bosschen, beschermer der gedwongen soldaten
en scheidsman op d. weg v. Florence naar
Napels".
Bandinelli (BAccro), in 1487 te Florence
geb., behoort tot d. bekwaamste beeldhouwers v. zijn tijd. Zijn vader, d. beroemde
goudsmid Michael Angelo di Viviano, nam
d. naam Bandinelli aan, wijl hij be weerde uit
't huis Bandinelli v. Sienna af te stammen.
Baccio leerde d. beginselen der kunst in d.
teekenschool der goudsmeden te Florence, en
beoefende ook d. schilderkunst, hoewel hij
beter teekenaar dan kolorist was; in d. beeldhouwkunst dong hij echter met zijn tijdgenoot Fiamingo en zelfs met Buonarotti naar d.
kroon, maar hij moet na hen genoemd worden, en stond zelfs onder d. invloed v. d.
laatste. Even als die groote meester streefde
hij naar 't grootsche in d. voorstelling, maar
in veel manierlijker stijl. Tot zijn beste werken behooren d. figuren bij 't koor, in d.
Dom te Florence; minder roemt men d. groote
groep op 't hoofd-altaar dier kerk, die 't lijk
v. Christus, door een engel gedragen, en God.
d. Vader, in zittende houding, d. Zoon zegenend, voorstelt. Aan d. ingang v. 't paleis
Vecchio vindt men zijn „Hercules en Cacus"
en op d. Piazza d. s. Lorenzo te Florence zijn
d. bas-reliefs op 't groote piedestal v. zijn
hand. Kunstkenners roemen zijn, in d. galerij
te Florence berustende kopie, naar d. groep
v. Laocoon als een der beste, die naar d. antieken gemaakt zijn, ook herstelde hij in 1525
d. rechterarm v. 't oorspronkelijke beeld. Volgens Vasari zou Baccio ook 't ontwerp voor
't gedenkteeken v. Hendrik VIII v. Engeland
gemaakt hebben. Men vindt, voornamelijk in
Engeland, nog teekeningen v. dezen meester,
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die meest enkele figurers voorstellen en breed
met d. pen of met roodkrijt geteekend zijn.
Bandinelli schijnt een man v. een hartstochtelijk, eerzuchtig karakter geweest te zijn,
waardoor hij zich vijanden maakte ; men beschuldigt hem zelfs, dat hij een der beroemdste
cartons v. Buonarotti vernield heeft. WIN hij
zich op zijne kunst verhief, zich beroemende
d. antieken overtroffen te hebben, maakte
Titiaan een satire op hem, door een oude en
twee jeugdige apen als Laocoon-groep te teekenen. Toch werd Baccio door paus Clemens VII
en keizer Karel V geacht; d. eerste schonk
hem d. ridderorde v. s. Petrus, d. laatste die
v. s. Jakob. Beatrizet, E. Vicus en Marc-Antonius hebben naar hem gegraveerd ; ook vindt
men omtrekken naar hem in 't werk „Metropolitana Fiorentina illustrata" (1820, tab.
18-28). Bandinelli stierf in zijn geboortestad
in 1559.
Bandjar-Negara is een adsistent-residentie v. d. res. Banjoemaas op Java, met een
hoofdplaats v. denzelfden naam en 60 000 bew.
Bandjir is in onze 0.-Ind. bezittingen 't
plotseling zwellen v. beken tot geweldige
stroomen, zoodat bruggen vernield, boomen
ontworteld, huizen meegesleept worden en
menschen en vee verdrinken. Vooral d. slagregens, die bij 't kenteren der moussons (zie
dat art.) vallen, en een massa water v. 't
gebergte in d. vlakte doen storten, zijn oorzaak v. doze landplaag.
B andong is een adsistent-residentie in d.
Preanger-regentschappen op Java, met een
hoofdstad v. denzelfden naam en 230 000 bew.
Er zijn hooge bergen, d. rivieren Tjitaroem
en Tjimonok maken d. bodem vruchtbaar, en
er groeit veel koffie en rijst.
B andworm, Zie Lintworm.
.Banff is een graafschap in 't N. v. Schotland, een smalle strook v. 't N. n. 't Z. tuss.
d. graafschappen Aberdeen, Murray, Inverness
en d. zee, met 63 000 bew. op bijna 33 vk.
geogr. miji. 't Land is met heuvels v. 't Grampian-geb. en bosschen bedekt, en v. riviertjes
en beken doorsneden; d. grond bestaat v. 't
strand tot 48 KM. landwaarts in uit nand en
klei, d. kust zelt is rotsachtig; 't Z.-deal
meestal bergachtig, meer voor weiland, dan
voor bouwland geschikt, doch eenige zeer
vruchtbare dalen insluitende. Eenige der bergen in Banff behooren tot d. hoogste in GrootBrittannie, zooals d. Cairngorm, die zich 1360 M.
boven d. zee verheft. d. Voorn. stad voert
denzelfden naam, heeft 9000 inw. en ligt a. d.
spoorw. v. Aberdeen n. Inverness en a. d.
riv. Deveron, die er door een brug met 17
bogen overspannen is.
- Bang (PETER GEORG), gob. 7 Oct. 1797, to
Kopenhagen, - studeerde In d. rechtsgeleerdheid
en werd in 1834 hoogleer. in die wetenschap
in zijn geboortestad. Hij werd tegelijkertijd
tot lid der Stenden verkozen, was in 1848
lid der constitueerende rijksvergadering on
werd in dien moeilijken ti,jd minister v. binnenl. zaken, walk ambt hij ook in 1852 on
1853 bekleedde, waarna hij als hoofd v. 't
ministerie d. teugels v. 't bewind in handen
hield tot 18 Oct. 1856. Hij bracht in 1855 d.
grondwet voor d. geheelen Deenschen staat
in working, en was d. schrijver der rechtsgel.
werken : „Larebok i de til den Romerske
private Ret heuhorende Discipliner" (2 dln,
1835) en „Systematisk Fremdstelling of den
Danske Procesmaade (1843, 5 dln, gedeeltelijk
door LASSEN bewerkt).
Bangalore is een stad met bijna 150 000
inw., in d. Britsch-Ind. prov. Bengalen, op d.
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hoogvlakte v. Mysore. Er is een stork kasteel,
een paleis door TIPPO sAIB gebouwd, schoone
Mohammed. moskeee'n, veel handel, katoenen zijdeweverij.
Banggaai hoot een, v. d. sultan v. Tomato
afhankelijk, gebied, bestaande uit een deel
der 0.-kust v. Celebes, met een veertigtal
eilanden, waarvan er slechts vier bewoond
zijn. 't Grootste oil., inzonderheid Banggaai
geheelen, telt 7000 bew. en is d. zetel v. d.
radjah. Er is veel timmerhout on er worden
veel eetbare vogelnestjes verzameld.
Bangil is een regentschap in d. N.-W.-hoek
der Javaansche residentie Passoeroean, met
100 000 bew., die rijst, koffie on suiker verbouwen. Een brug over d. kali Anjer verbindt
dit regentschap met d. wog naar Soerabaya.
Banglcala,n is een stad op 't oil. Madoera,
t. N.-0. v. Java. Zij is d. zetel v. een ads.resident en heeft een Protest. kerk.
Bangkok is d. hoofdstad v. 't rijk Siam
in Achter-Indio, gelegen a. d. beide oevers
der breede riv. Menam, 37 KM. v. d. kust. d.
Stad heeft een ruime, diepe haven, een groot
aantal kanalen en 400 000 a 600 000 inw., voor
d. helft Chineezen. Een groot deal der bevolking woont in bamboezen huizen, die met
palmbladeren gedekt zijn, en op bamboosvlotten rusten, die in d. rivier a. palen vastgemeerd liggen; ook d. meeste huizen a. d.
wal zijn paalwoningen v. bamboos met palmbladeren gedekt. 't Koninklijk paleis echter is
rijk met marmer en graniet versierd, on is een
door 3000 menschen bewoonde stad op zich
zelf, met rechtszaal, tempel, bibliotheek,
schouwburg, tuighuis, geschutgieterij, olifanten- on paardenstoeterij. d. Handel, vooral op
China, is belangrtjk; er wordt voorn. rijst,
suiker, paper, arekanoten, kostbare houtsoorten, katoen on ivoor uitgevoerd, on thee,
porselein, metaalwaren en zijde ingevoerd.
Bangma (OBBE SIKKES), gob. 30 Mei 1768,
to Pingjum in Friesland, werd in 1787 onderwijzer in d. wiskunde a. d. kweekschool voor
d. zeevaart to Amsterdam, word in 1816 lid
v. 't Kon. Nederl. Instituut, en schreef belangrijke wiskundige werken, die door grondigheid, helderheid en eenvoud v. betoog
uitmunten, bijv. „Grondbeginselen der meetkunde" (1806); „Driehoeksmeting" (1808); „Inleiding tot d. algebra" (3e dr. 1825) en - „Grondbeginselen der Stuurmanskunst" (1816).
Bangor is d. stad, waar d. merkwaardige
kokerbrug over 't kanaal Menay 't prinsdom
Wales- met 't oil. Anglesey verbindt. d. Brug
bestaat uit twee ijzeren kokers, 500 M. lang,
30 M. boven d. zeespiegel; door d. een stoomen d. spoortreinen heen, door d. ander terug.
d. Stad heeft een goede haven on 8000 inw.
Ook in d. N.-Amerik. staat Maine is een stad
Bangor met 18 000 inw., a. d. Penobsoot-rivier.
Banianen worden in Hindoestan d. kooplieden genoemd, die tot d. derde kaste behooren, voorn. d. groothandelaars in Bombay,
Suratte on Cambay, die karavaanhandel met
't binnenland v. Azle, tot a. d. grenzen v.
Rusland on China drijven. Zij zijn strong op
hun godsdienst-gebruiken, eten geen vleesch,
en dooden goon dieren. Zij kleeden zich in
wijde witte gewaden, on zijn geacht om hun
eerlijkheid.
Banim (JOHN), een geleerd en vruchtbaar
romanschrijver, uit Ierland, werd in 1798 gob.
en heeft zich vooral naam gemaakt door
„O'hara tales"-, „John Doe" ; Boynewater" en
The Major of Windgap". Ofschoon hem in
1837 een pensioen v. 150 p. st. was toegekend,
stierf hij, op 1 Aug. 1845, in bekrompen om-
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standigheden op zijn buitenverblijf WindgapCottage bij Kilkenny.
.73anjaloe.ka is een versterkte stad met
15 000 inw. in Eur.-Turkije, in 't ejaleet Bosna, a.
d. vereeniging der rivieren Verbanja en Webas.
Ranjermassing of Bandjermasin is
een Nederl. 0.-Indische residentie op 't eil.
Borneo, ongeveer 5000 vk. geogr. mijl groot
met 650 000 bew., waaronder ruim 400 Europeanen. d. Residentie is in 1860 gesticht; voor
dien tijd regeerde er een sultan, die in KotaTenja woonde, en zich verbonden had, alleen
a. d. Nederlanders d. peper tegen 30 ct. 't
KG. te leveren; d. peperopbrengst werd voorheen op 20 000 a 25 000 KG. jaarlijks begroot.
Er zijn twee forten : Van Tuyl en Tartas. 't
Land levert goud, peper , diamanten, edelgesteenten, kamfer v. d. beste soort en bamboesriet op ; 't is met vele rivieren doorsneden,
doch d. leefwijs der bevolking doet v. dit land
niet 't voordeel trekken, dat men daarvan
kon verwachten. d. Zetel v. d. resident heet
insgelijks Banjermassing, ligt a. d. Barito,
heeft 30 000 inw. en veel handel.
23anjoemaas is een residentie a. d. Zuidkust v. Java, t. 0. v. d. Preangerregentschappen, 97 vk. geogr. mijl groot met 500 000 bew.
't N. en N. 0. is bergachtig, d. kust moerassig; d. hoofdriv. is d. Serajo, waaraan d.
hoofdplaats ligt die ook Banjoemaas heet.
Er wordt rijst, tabak, koffie, suiker en peper
voortgebracht. 't Kusteiland Kambangan behoort tot deze residentie.
Banjoewangie is d. Z.-Oostelijkste residentie v. Java, grenzende a. straat Bali, met
37 000 bew. d. Hoofdstad heet ook Banjoewangie, ligt a. d. kali Tembong, wordt door
't fort Utrecht beschermd, en heeft 7000 inw.
d. Geheele residentie is bergachtig, maar door
vele rivieren besproeid, zoodat rijst, suiker
en tabak er welig tieren.
Bank (Een), Fr. e'eueil, Eng. shelf is een
nand- of kleiplaat of ondiepte in zee, vooral
nabij d. kust en voor d. mond eener rivier;
vaak ontstaat daar dan een baar, die 't binnenkomen bemoeilijkt. d. Voorn. banken zijn:
d. Doggersbank, t. W. v. Noorwegen; d. bank
v. Newfoundland t. 0. v. Amerika; d. Agulhasbank bij d. Zuidpunt v. Afrika. In d. Indischen
en Stillen oceaan zijn veel koraalbanken.
Bank (Fr. banque) noemt men instellingen
v. crediet, in 't belang v. handel en nijverheid, reeds sinds lang bekend, maar d.
nieuweren tijd in aantal en belangrijkheid
harer werkzaamheden gestadig toenemende.
Men onderscheidt doorgaans d. banken in handelsbanken, en deze weder in deposito- en
escompto- of eirculatio-banken, en in hypotheek-banken. d. Eerste soort ontving aanvankelijk geld en verleende een daarmede gelijkstaand crediet. Doze credieten v. versch. personen werden overgebracht door een bewijs
v. afstand, dat d. schuldenaar a. zijn schuldeischer gaf en een overschrijving daarvan op
d. registers der Bank (Virernent de parties).
Men vermeed daardoor 't overbrengen v. geld;
maar deze banken maakten v. d. in hare kas
gestorte golden geen gebruik. d. Amsterdamsche Bank was aanvankelijk een dergelijke
deposito-bank. Intusschen leerde d. ondervinding, dat d. terugbetalingen, die gelUktijdig
bij eon Bank geoischt werden, doorgaans verre
beneden 't bedrag der gedeponeerde waarden
bleven. d. Bank had dikwerf kelders vol goud
en zilver, dat jaren lang lag zonder vrucht
af to werpen, terwijl 't, doeltreffend aangewend, groote voordeelen kon opleveren. Dit
voerde tot d. circulatie-banken. Hare inrich-
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ting gnat uit v. 't denkbeeld, dat men bankbiljetten kan uitgeven tot hooger bedrag dan
er werkelijke waarde bij d. bank aanwezig
is, omdat slechts een goring deel der gedeponeerde sommen v. tijd tot tijd wordt opgevraagd. Een bankinstelling brengt derhalve
biljetten (bankbiljetten) in omloop, wier bedrag doorgaans gerekend wordt dat der werkelijk aanwezige waarde veilig met 2/3 to
kunnen overtreffen. Het is echter duidelijk,
dat hiervoor geen vaste regel bestaat, maar
dat d. aanvrage om geld bij d. bank grooter
of minder groot zal zijn, naarmate handel en
nijverheid, vrede en vertrouwen meer of minder bestaan. d. Bankbiljetten zijn eigenlijk
eenvoudige schuldbekentenissen der Bank,
waarbij zij zich verplicht, d. daarop uitgedrukte som a. toonder v. 't biljet, to alien tijde
in klinkende munt to voldoen. Is zij hierin
nalatig, dan verliest d. Bank haar krediet.
d. Eigenlijke werkzaamheden der banken,
als handelsinrichtingen, bestaan overigens in
't algemeen in : 't verleenen v. voorschotten
a. bijzondere personen, in geld of bankpapieren, op onderpand, 't openen v. kredieten tot
zeker bedrag, hetzij op borgtocht of goede
trouw, 't in bewaring nemen v. der particulieren geld, onder gehoudenheid v. restitutie,
en tegen al of niet betaling v. interest, en
onder verplichting kosteloos der deposanten
betalingen elders te verrichten. 't Is te begrijpen, dat deze werkzaamheden bij verschillende instellingen regelingen en wijzigingen
ondergaan. Zoo zien wij buitenlandsche banken in Engeland en Frankrijk, die v. d. regeering bepaalde voordeelen genieten, bijv. uitbetaling v. d. rente der staatsschulden, maar
die daarvoor ook a. d. regeering, in tijd v.
nood, voorschotten doen. Zij houden dan op
bloote handelsbanken to zijn.
Uit d. aard der werkzaamheden v. handelsbanken blijkt duidelijk, dat zij geen voorschotten op vaste goederen kunnen doen. Doze
toch zouden, wanneer d. bank op eenmaal haar
geld terug moest hebben, niet dadelijk verkoopbaar zijn. In vele landen, met name in
Pruisen, deed zich echter d. behoefte a. dergelijke voorschotten ten behoove der landbouw-nijverheid gevoelen. Dit gaf 't aanztjn
a. d. hypotheekbanken. d. Grondeigenaa,r, die
zijn landerijen verbeteren wil, moat dikwerf
aanzienlijke kapitalen in d. grond steken, waardoor hij wel een verhoogde opbrengst erlangt,
maar welk kapitaal hij niet of althans eerst
na verloop v. zeer langen tijd terug ontvangt.
Hj vervoegt zich nu tot d. Bank. Doze last
zijn goederen schatten, en neemt daarop bij
behoorlUke akte hypotheek voor Y2 of voor
2/3 der waarde; hypotheek, waarvan wel interest, maar geen terugbetaling bij termijnen
gevorderd wordt. d. Bank geeft hem nu, ten
bedrage dier hypotheek, biljetten af, die d.
grondeigenaar in d. handel brengt, on die, niet
gelijk d. biljetten der gewone banken, inwisselbaar zijn, maar een bepaalde jaarrente, bijv.
v. 3 ,,2 pct dragon. d. Bank voldoet jaarlijks
deze rente uit d. interest, die zij v. d. hypothecaire verbintenis ontvangt. Doze laatste
interest bedraagt echter niet 3 1/2, maar wellicht 4 a 4% pet, en dat meerdere wordt tegen
rente op rente uitgezet, en vormt na verloop
v. tijd een kapitaal, waardoor d. schuld a. d.
Bank gedelgd wordt.
Er bestaan ook zoogen. Hulpbanken, wier
doel is, om kleine sommen tegen zeer geringe
rente, en onder gehoudenheid tot borgstelling
voor d. terugbetaling, a. d. handwerksman en
kleinhandelaar to verstrekken.
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Blijft nog steeds een betwiste en wellicht
niet to beantwoorden vraag, of men bij d. open inrichting der banken 't beginsel der vrije
mededinging behoort te huldigen, behoudens
onderworpenheid der oprichters a. d. bepalingen v. Burgerlijk en Strafrecht, of wel, dat
door d. regeering bevoorrechte en beschermde
lichamen verkieslijker zijn. 't Stelsel der
vrije banken is, met zeer versch. uitkomsten
toegepast in Schotland en N.-Amerika. In d.
meeste staten v. Europa zijn d. banken regeeringsinstellingen.
d. Geschiedenis dezer inrichtingen toont dit
duidelijk aan. d. Eerste banken waren die v.
Veneti (1171), v. Genua (1407), v. Amsterdam
(1609), v. Hamburg (1619), v. Neurenberg (1621)
en v. Rotterdam (1635). d. Banken v. VenetiO
en Genua waren eigenlijk staatskrediet-inrichtingen, d. overige hier genoemde meer uitsluitend voor d. handel. Onder d. banken, die
om hun belangrijken invloed hier een bijzondere vermelding verdienen, is in d. eerste
plaats te tellen d. Bank v. Engeland. Zij werd
opgericht bij Charter v. 27 Juli 1694, met een
kapitaal v. 1 200 000 p. st. In 1708 verbood 't
Parlement, haar ten gevalle, 't banken en
uitgeven v. biljetten a. alle compagni6n v.
meer dan zes leden. Hierdoor ontstonden een
menigte kleine banken (Private Banks) die
echter weinig konden uitrichten, maar zich
ten nauwste bij d. Hoofdbank aansloten. In
1797 staakte d. Bank v. Engeland hare betalingen in numerair en hield dit gedurende
meer dan 22 jaar vol. In 1826 werd 't verbod
v. 1708 ingetrokken en beperkt tot een afstand
v. 65 Eng. mijlen om Londen. Sedert dien tijd
zijn er een aantal dusgen. Joint-Stock-Banks
ontstaan. Ook werd a. alle banken in Engeland verboden, biljetten v. minder dan 5 p. st.
nit to geven. In Schotland is d. Bank v. Edinburg in 1695 opgericht, met een kapitaal v.
100 000 p. st., in 1804 op 1 500 090 p. st. gebracht. In 1727 werd ook d. Royal Bank of
Scotland gegrond met 2 000 000 p. st. kapitaal.
Verder had men hier steeds 't stelsel der
Joint-Stock-Banks, maatschappijen in 't wezen der zaak overeenkomende met d. naamlooze vennootschappen v. koophandel. In
Frankrijk is to Banque de Prance opgericht bij
d. Wet v. 24 Germinal, an XI, met een kapitaal
v. 45 millioen fcs, en gewijzigd bij d. Wet v.
22 Apr. 1806, toen haar kapitaal op 90 millioen gebracht werd, 'tgeen echter in 1816
weder verminderd werd op 67 900 000 fcs. Zij
had in 1846 in d. departementen 13 verschillende hulpkantoren. In d. Vereen. Staten is
't bankwezen vrij ; 't wordt gedreven door
zoogen. Incorporated Companies. In deze maatschappijen is elk deelhebber slechts verantwoordeljjk tot 't bedrag v. zijn inbreng. Tot
oprichting wordt verlof der regeering vereischt, maar zeer licht verkregen. Om eenig
denkbeeld v. d. uitgebreidheid v. 't bankwezen in Amerika te geven, zij 't genoeg to
vermelden, dat 't aantal banken v. 1811 t.
1830 geklommen was v. 88 op 328, en haar
kapitaal v. 42 millioen doll. op 110 186 608
doll. en dat er in 1881 in d. Vereen. staten
gezamenlijk 6796 staats- en particuliere banken en spaarkassen bestonden met 670 millioen doll. kapitaal en 2667 millioen doll. in
deposito. d. Amsterdamsche Bank werd in
1609 opgericht en was aanvankeltjk een deposito-bank. Hare soliditeit was ten spreekwoord
geworden, en zij heeft zich met roem staande
gehouden tot in 't laatste der vorige eeuw.
Kort na d. herwinning onzer onafhankeltjkheld werd, in d. plaats v. d. niet to herstellen
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Amsterdamsche Bank, d. Nederlandsche Bank
gesticht, een gepriviligeerd lichaam, welks
octrooi, telkens voor een tijdvak v. 25 jaar
vernieuwd, thans loopt v. 1 April 1889 t. 31
Mrt 1914. d. Werking v. d. Nederl. Bank is 't
best to kennen uit 't officieele verslag, door
d. Commissarissen der Nederl. Bank. b. d. intrede v. dit tijdvak uitgebracht. Men leest
daarin:
Eigenaardig is 't, in herinnering te brengen
d. overwegingen v. 't Kon. besl. v. d. 25sten
Maart 1814, N°. 105 (Staatsblad No. 40) houdende „het Octrooi en Reglement voor d.
Nederlandsche Bank.
„In aanmerking nemende", zoo luidt het
Besluit: „d. op ons rustende verplichting, om
d. koophandel als d. zenuw v. dezen Staat
op te beuren uit 't verval, waarin voorgaande tijden en omstandigheden denzelven
hebben gebracht";
„Overwegende, dat bij d. hernieuwing v. d.
commercieele betrekkingen der Vereenigde
Nederlanden, d. gereede omloop v. geld en
geldswaarde onder die eerste behoeften moeten worden gerekend, in welk 't noodzakelijk
is te voorzien, om een gegronde hoop te
kunnen voeden op d. terugkomst v. die welvaart, welke ooze vaderen hebben genoten,
en welker hernieuwing wij, onder d. Goddelijken zegen, door een verbond v. goede trouw
en eerlijkheid met vlijt en volharding onder
d. ingezetenen dezer landen mogen verwachten" ;
Overwegende, dat tot regelmatige bevordering v. dien omloop, geen heilzamer middel
te vinden is dan d. invoering eener op openbaar gezag ingestelde Nationale Bank, bijeengebracht door d. vereeniging der middelen
v. 't gemeene land met die v. d. particuheron, en gewaarborgd door reglementaire
bepalingen, welke, ten aanzien der door haar
in omloop gebrachte waarden, d. noodige gerustheid kunnen geven" ;
„Overwegende eindelijk, dat eene dergelijke
instelling alleszins verdient te worden ondersteund door. buitengewone voorrechten, welke
haar aanwezen krachtig in deszelfs aard, nuttig voor 't algemeen en voordeelig maken
zullen voor alien, die daaraan zullen in betrekking komen".
Bij dat octrooi, verleend voor 25 jaar, eindigende 31 Maart 1839, werd 't kapitaal gesteld
op vijf millioen gulden: „tot meerdere geruststoning v. 's lands ingezetenen omtrent deze
zoo belangrijke inrichting verklaart d. Boning
voor rekening v. d. lande daarin deel to nemen over vijfhonderd acti6n v. duizend gulden, onder reserve dat aandeel tot duizend
uiterlijk te kunnen uitbreiden."
d. Operation der Bank zullen bestaan:
10. in 't escompteeren v. wisselbrieven;
in 't beleenen v. effecten, goederen, waren
en koopmanschappen;
30. in d. handel in goud en zilver, biljoen
en verder muntmateriaal en in 't doen vermunten en verwerken, en eindelijk:
40. in 't ontvangen v. golden v. d. handel
en alle publieke autoriteiten in rekening-courant; in 't betalen v. assignation of quitanti6n,
door denzelven op d. Bank of to geven, en
zulks niet verder of meerder dan 't montant
op derzelver rekening bij d. Bank to good zijnde,
verleenende d. Bank nooit eenigerlei voorschot of krediet in blanco, a. wien 't ook zijn
moge.
Bepaald wordt onder moor dat d. Bank goon
koopmanschappen of effecten zal mogen koopen, of aandeel nemen in ondernemingen v.
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handel en nijverheid, dat v. beleeningen, waarvan d. interest nimmer vijf ten honderd in 't
jaar mag te boven gaan, zijn uitgesloten alle
onroerende waarden, schepen en voorts alle
effecten ten laste v. buitenlandsche mogendheden, enz., verder dat d. action der Bank
nimmer a. taxatie zijn onderworpen, noch in
d. belasting op 't recht v. successie,. noch in
eenige andere.
Bij kon. besluit v. 27 Maart 1819 (Staatsblad
no. 14) genomen „op gemotiveerde voordracht
v. president, directeuren en commissarissen"
werd 't kapitaal op tien millioen gulden gebracht.
't Kon. besluit v. 21 Augustus 1838 (Staatsblad
no. 29) verleende verlenging v. 't octrooi voor
25 jaar, ingaande 1 April 1839. — Aan d. operation der Bank werd uitbreiding gegeven en
betere omschrijving, waar sprake is v. „'t escompteeren v. wisselbrieven en ander handelspapier op naam en a. order"; wordt bepaald, dat 't voorzien zal zijn v. twee of meer
voldoende handteekeningen; onder d. operatiOn
wordt sub 5 opgenoemd : 't beleenen op vreemde
geldspecien en muntmateriaal tegen verminderde rente ; 't verbod om effecten v. buitenlandsche mogendheden te beleenen wordt opgeheven voor zoover zij Kier te lande genegotieerd en gedomicilieerd zijn ; te Rotterdam
zou een Bijbank gevestigd, in d. hoofdsteden
der provincien konden correspondentschappen
worden ingesteld.
„Op gemotiveerde voordracht v. president,
directeuren en commissarissen" werd bij kon.
besluit v. 7 April 1840 (Staatsblad no. 8) wederom uitbreiding v. 't kapitaal gegeven, nu
tot vijftien millioen gulden.
De wet v. 22 Dec. 1863 (Staatsblad no. 148)
verzekert opnieuw 't voortbestaan der Ned.
Bank als circulatiebank voor 25 jaar, ingaande
1 April 1864; d. verplichting wordt opgelegd
Bijbank, agentschappen en correspondentschappen te vestigen 't kapitaal wordt op
16 millioen gulden gebracht, maar nu stort
d. Sta,at dat millioen voor kapitaalvergrooting,
verkoopt d. aandeelen, daarvoor verkregen, en
trekt d. winst, op die vervreemding bekomen,
tot zich.
De omschrijving der operation wordt al weder
uitgebreid en verbeterd.
Zij bestaan in:
1°. 't disconteeren
a. v. wisselbrieven en ander handelspapier,
met twee of meer solidair verbondenen
en geen langer looptijd, dan d. gebruiken
des handels medebrengen;
b. v. Kier to lande binnen drie maanden
aflosbare of verschijnende schuldbrieven
of rentebewtjzen, zoowel v. nationale als
v. vreemde schuld en v. soortgelijke stukken v. bijzondere lichamen of vennootschapp.en,altijd onder solidaire medeverbintems v. d. discontant;
2°. in 't beleenen
a. v. effecten, 'tzij staatsschulden, 'tzij aandeelen en obligatiOn v. bijzondere lichamen of inaatschappAjen;
b. v. goederen, waren on koopmanschappen,
munt- en muntmateriaal;
So. in d. handel in goud en zilver, biljoen
en verder muntmateriaal en in 't doen
verwerken en vermunten daarvan;
40. in 't ontvangen v. golden in rekeningcourant.
Daarenboven wordt d. bevoegdheid tot in
bewaarneming gegeven.
Een Koninklijk conimissaris zal toezicht op
d. handelingen der Bank houdetr.
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d. Bank blijft belast met d. dienst v. 's Rijks
schatkist to Amsterdam, en kan zulks worden
met d. function v. Rijkskassier to Rotterdam
en in alle plaatsen, waar zij -agentschappen
vestigt. Zij zal verleenen kosteloos hare hulp
en medewerking tot d. vervaardiging, uitgifte
en intrekking der muntbiljetten tot een gezamenlijk bedrag v. vijftien millioen.
't Kon. besluit v. 16 April 1864 (Staatsblad
no. 18) bepaalt, dat 't gezamenlijk bedrag der
omloopende bankbiljetten, bankassignatien en
rekening-courantsaldo's steeds voor twee vijfde
gedeelten zal moeten gedekt zijn door munt
en muntmateriaal.
Bij d. Wet v. 8 Juni 1864 (Staatsblad no. 63),
wordt opgeheven 't kosteloos gebruik der
Rijksgebouwen, door d. Bank steeds genoten,
en wordt d. verkoop aan haar v. deze tegen
taxatieprijs goedgekeurd.
d. Wet v. 21 Juli 1870 (Staatsblad no. 86),
bekrachtigt d. overeenkomst, waarbij d. Bank
ontheven wordt v. d. dienst v. 's Rijks schatkist elders dan te Amsterdam, tegen betaling
v. f 100 000 jaarlijks a. d. Staat.
Bij d. Wet v. 25 Mei 1880 (Staatsblad no. 88),
wordt d. Bank aangewezen als kassier der
Rijkspostspaarbank en bewaarder v. al hare
waarden.
Op 1 Apr. 1889 wing 't vierde tijdperk v. 't
bank-octrooi aan. Dit was bij d. Wet v. 7 Aug.
(Staatsblad no. 122) weder voor 25 jaar vernieuwd, met verruiming v. d. werkkring„
vooral daardoor, dat a. d. Bank bevoegdheid
is verleend om buitenlandsch betaalbaar handelspapier te koopen en te verkoopen, en door
d. vergrooting v. 't kapitaal tot twintig millioen gulden.
d. Nederl. Bank is verplicht wekelijks een
balans openbaar te makers v. haren staat, en
d. uitgebreidheid barer werkzaamheid en haar
invloed op onze maatschappij zal 't best blijken uit eenige opgaven,. ontleend a. d. balans
v. 28 Dec. 1889. Doze luiden:
20 mill. gld.
Kapitaal
Reservefonds
4,7
Bankbiljetten in omloop . . 211
1,1 „ „
Bankassignatien in omloop .
Rekening-courantsaldo's . . 29,7
•
2,3
Versch. rekeningen . .
f 269 000 000
waartegenover stonden:
Binnenl, wissels e. d. g. in disc. 46,7 mill. gld.
Papier op 't Buitenland . . . 32
47,2 „
Beleeningen
60,7 „
Goudvoorraad
72,4 „
Zilvervoorraad
77
8,7 „
Belegging v. reserve en V. kapt.
,,
0,45 „
Gebouwen en meubelen . . .
,,
0,78 "
Versch. rekeningen . . . . .
IT
f 269 000 000
Banken, bankwezen en krediet-instellingen
vormen een onderwerp; waaraan in d. handboeken der staathuishoudkunde een aanzienlijke plaats toekorat. Men raadplege over d.
Nederlandsche Bank; W. C. Mess, „Proeve
eener Geschiedenis van het Bankwezen in
Nederland" (Rotterdam, 1838); Lemaitre „Traits
des Banques et de la Circulation" (Paris, 1840);
Ch. Coquelin „du Credit et des Banques" (Parijs, 1848); Carey „Credit System in France,
Great Britain and the United-States" (1840);
Wilson, „Capital, currency end banking" (Londen, 1847).
Ban.k
Konings), the Court of Kings bench,.
is in Engeland 't hoogste gerechtshof in bur77
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gerlijke en crimineele zaken. 't Heet aldus,
omdat d. Koning zelf daarin vroeger zitting
placht to nemen. 't Is derhalve nog een overblijfsel v. d. Aula regia. 't Bestaat uit een
opperrechter (Justice) en drie andere rechters
(puinO justices), en vergadert gewoonlijk in
West-Minster, maar kan door d. koning worden verplaatst. d. Rechtsmacht v. dit hof is
zeer uitgebreid, en omstandig vermeld bij
Blackstone „Commentaries on the laws of
England" (edit. London, 1783).
Banka. Er zijn twee eilanden v. dezen
naam in Oost-IndiO, beide onder 't gezag v.
Nederland; 't grootste ligt tuss. Sumatra en
't schiereil. Malakka tuss. 1h1 2 ° en 3° Z. B. en
is door d. straat v. Banka v. Sumatra gescheiden; 't heeft 273 vk. geogr. mijl opper-

vlakte, goede havens, is 30 mijlen lang en 5
breed. 't Is bij verdrag v. 17 Mei 1812 door d.
Sultan v. Palembang a. d. Engelschen afgestaan; bij d. overeenkomst v. 8 Aug. 1814, to
Londen tuss. d. Nederlanders en Engelschen
gesloten, is 't door dezen a. ons gegeven en
in 1816 door ons bezet. Er zijn ruim 60 000
bow. waaronder 200 Europeanen, verder Maleiers, Chineesche arbeiders en kooplieden en
inboorlingen; d. Maleiers dragon steeds krissen
(dolken), d. oorspronkelijke bevolking is vuil,
zwak, klein en traag. d. Grond is over 't
algemeen zeer hoog, met veel hout begroeid,
v. beekjes doorsneden, en bijna overal zeer
vruchtbaar; d. bergen bestaan uit zeer grofkorrelig graniet. Er groeit peper, kamfer, sassafras en zoogen. drakenbloed. Hier zijn d.
voorn. tinmijnen v. IndM, waarvan eertijds
jaarlijks 25 000 pikols (een pikol = 62 1/4 KG.)
door d. sultan v. Palembang a. d. 0. I. C. geleverd worden tegen een bepaalden prijs. Aan
deze verbintenis onttrok hij zich in 1811, toen
Java door d. Engelschen was bezet, en hij
liet al d. Europeanen in d. kleine vesting op
Banka ombrengen; deze moord werd in 1821
met des sultans onttroning gestraft. In dat
jaar leverde Banka 19 469 pikols tin; in 1830
40 771 pikols, in 1840 60 962 pikols, in 1849
77 000, in 1877 68 500 pik., sedert gemiddeld
jaarlijks 80 000 pikols tegen f 66 't pikol. 't
Banka-tin is bijzonder zuiver en wordt verzonden naar Europa, waar 't vooral dienstig
is tot 't beleggen v. spiegels, en naar China.
't Andere eiland Banka is een der Molukken, ligt a. d. N. spits v. Celebes, en behoort
tot d. landvoogdij v. Ternate. d. Bewoners
zijn bijzor der voor d. krijgs- en zeedienst geschikt; vele hunner hebben 't Christendom.
aangenomen. 't Eiland levert limoenen, kokosnoten, vlas, Spaansch riet en schildpadden.
.Bankbiljet, Zie Bank.
Bankbreu.k of Banirroet heet 't strafwaardig in gebreke blijven v. d. koopman
om a. zijn geldelijke verplichtingen to voldoen. d. Naam is ontleend a. d. gewoonte, die
tegen 't eind der middeleeuwen in d. Italiaansche koopsteden bestond, dat d. geldhandelaars en wisselaars op d. markt ieder
een bank hadden, waarop zij 't ontvangen
en betaalde geld uittelden. Kon nu zulk een
wisselaar of handelaar zijn verbintenissen niet
nakomen, dan werd zijn bank stukgeslagen,
verbroken, en was 't banco rotto.
d. Nederl. Wet onderscheidt eenvoudige bankbreuk en bedriegelijke bankbreuk ; d. eerste

wordt gestraft met gevangenisstraf v. hoogstens een jaar, als bijv. blijkt, dat d. bankbreuk
veroorzaakt is door groote verteringen, door
verliezen in gewaagde speculation en ook bij
gebrekkige boekhouding. Bedriegelyke bankbreuk ontstaat bij verduistering v. goederen

BAN.
of gelden en bij 't verbergen of vervalschen
der boeken. In alle gevallen v. bankbreuk vonnissen in eersten aanleg d. arrondissementsrechtbanken (Wet v. 26 Apr. 1884, art. 5).
Bankert (JOOST VAN TRAPPEN, gen.) was
een verdienstelijk Nederl. zeeheld. Te Vlis-

singen uit geringe ouders geb. on tot een
ambacht bestemd, trad hij liever in 's lands
zeedienst. Snel werd hij door zijn moed, vlijt
en bekwaamheid tot kapitein bevorderd. Kort
na deze benoeming geraakte hij met zijn
schip alleOn in gevecht tegen 13 Duinkerker
roofschepen, schoot er drie in d. grond en
redde zich binnen d. Zeeuwsche stroomen.
Daarna streed hij met zijn eenig schip tegen
twee zware Spaansche schepen • hij verdedigde
zich zoo, dat d. vijand hem 't leven beloofde,
indien hij zich overgaf. BANKERT plaatste toen
zijn zoon met een brandende lont bij d. kruitkamer, en beval hem d. brand in 't buskruit
to steken, zoodra hij dit gelastte. Daarop
vocht Bankert zoo lang en zoo moedig, dat
d. yijand afdeinsde.
In 1636 behoorde Bankert met zijn schip
tot 't smaldeel v. Jan Evertsen, die d. admiraal v. Duinkerken, Anthonie Collard, versloeg.
Bankert tastte d. vijandelijken vlootvoogd v.
voren aan, en doorschoot diens schip dermate,
dat 't begon to zinken. Door zijn heldendaden
kreeg hij d. bijnaam v. „Geese! der Spanjaarden on Schrik der Portugeezen" en hij klom
tot d. rang v. admiraal v. Zeeland. Bankert
over!. in 1646 op d. terugreis v. een roemrijken
tocht naar West-Indig. Zijn zoon ADRIAAN B.
heeft met De Ruyter en Tromp in 1673 bij
Kijkduin d. overwinning op d. vereenigde Engelsch-Fransche vloot bevochten, en zijn zoon

JOHAN B. is in 1665 gesneuveld in d. ongelukkigen slag, waarbij 't admiraalschip v. Wassenaar Obdam in d. lucht vloog.
Banket bet. in d. krijgskunde een aarden
bank of hoogte a. d. binnenzijde v. d. wal,
waarop d. soldaten staan, om over d. borstwering to schieten. 't Moot, achter d. hoofdwal en d. buitenwerken, 12 a 13 dM. breed zijn.
In d. bedekte wegen maakt men 't wel eons
15 dM. breed, wijl daarop gewoonlijk een palissadeering moot geplaatst worden, d. Hoogte
is steeds 13 dM. onder d. kruin der borstwering en men moot deze laatste dus bij nieuwe
werken, naar mate er inklinking to verwachten is, zooveel hooger opwerken, dat men na
d. voltooiing, deze afmeting behoudt.
Ban.khem (JAN V.), geb. to Leiden in 1540,
studeerde to Leuven in d. rechten, reisde naar
Frankrijk, werd to Angers tot meester in d.
rechten bevorderd, en trad in dienst bij prins
Willem, die hem zijn voile vertrouwen schonk,
en hem overhaalde lid to worden v. d. Hoogen
Raad, die in 1582 ingesteld werd. Eerlang werd
hij president v. dezen Raad on curator v. d.
Leidsche hoogeschool. Hij onderscheidde zich
door onkreukbare rechtvaardigheid en ijver,
en over!. 29 Nov. 1601.
Ranks (JOSEPH), baronet, een ijverig bevorderaar v. natuurkennis, geb. in 1743 to
Revesby-Abbey in Lincolnshire, en gest. 19
Juni 1820, stamde v. een Zweedsche familie
af, die zich, ongeveer een eeuw vroeger, in
Engeland gevestigd had. Te Eton en Oxford
opgeleid, deed hij in 1765 een reis naar Newfoundland en Labrador, en v. 1768 t. 1771 begeleidde hij Cook op diens tocht om d. wereld.
Hij bracht d. broodvruchtboom naar Amerika
over, en leverde d. botanische beschrijvingen
voor Cooks eerste reis. In 1772 bezocht hij
IJsland en d. Hebriden t. W. v. Schotland,
ontdekte d. merkwaardige Fingals-grot op 't
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eil. Staffa, en verzamelde daar vele natuurhistorische voorwerpen. In 1771 to Oxford tot
doctor in d. rechtsgeleerdheid bevorderd, werd
hij in 1777 tot president der Royal Society verkozen. Bijzonder verdienstelijk maakte hij
zich door d. stichting en leiding der African
association. Vele natuuronderzoekers, zooals
Blumenthal, Hornemann en Burckhardt, ondersteunde hij belangeloos. Behalve opstellen in
tijdschriften en in d. „Philosophical transactions", schreef hij 2,A short account of the causes of the diseases in corn, called the blight, the
mildew and the rust," dat in 1803 voor zijn
vrienden en in 1805 voor 't publiek in druk verscheen. Hij liet een groote bibliotheek na, waarvan DRYANDER een voortreffelijken catalogue
samenstelde, en een uitmuntende verzameling
v. natuurhistorische voorwerpen. Beide vermaakte hij a. 't Britsch Museum, onder beding,
dat zijn bibliothecaris, d. kruidk. ROBERT BROWN,
daarvan eerst 't vruchtgebruik had. 't Plantengeslacht Banksia is naar hem genoemd.
Banks (THoMAs) was een Engelsch beeldhouwer, die in 1805 stierf. Hij was een 'der
bekwaamste Engelsche meesters, en werd in
1786 tot lid der academie v. kunsten to London
gekozen. Hoewel zijn werken vele schoonheden vertoonen, hebben zij d. gebreken v. d.
stijl der 18e eeuw. In d. West-Minster-abdij en
in d. s. Pauls-kerk ziet men door horn vervaardigde monumenten, waarvan 't standbeeld
v. d. Markies v. Cornwallis on 't marmeren
gedenkteeken voor d. a. d. zijde v. Nelson gesneuvelden kapitein Blaydon Westcott, d. bests
zijn. d. Beelden, die naast dat v. Shakespere
in d. facade v. d. voormalige Shakespere-galerij,
thans the British Institution, in Pall-mall, geplaatst zijn on die 't treur- en 't tooneelspel
voorstellen, vindt men, als titel-plaat voor 't
werk v. Boydell, en behooren met d. in warmer gebeitelden „Gevallen angel", in d. academie to London. tot zijn bests werken; 't laatste
is in The fine arts of the English School" in
koper gegraveerd, geplaatst.
Banks (NATHA.NI21, PRENTIS), gab. 30 Jan.
1816, to Waltham in Massachusetts, was in
zijn jeugd arbeider in eon katoenspinnerij,
maar werd door zelfstudie en energie instructour v. machines, redenaar en journalist. In
1819 werd hij lid, in 1851 president v. 't Wetgevend lichaam in Massachusetts; in 1852 werd
hij naar 't Congres afgevaardigd, waar d. republikeinsche partij hem tot woordvoerder koos;
in 1857 word hij gouverneur v. Massachusetts,
en in 1860 president v. d. Illinois-spoorwegonderneming, en in al daze betrekkingen legde
hij bekwaamheid, geestkracht, vereenigd met
gematigdheid en bescheidenheid a. d. dag.
Toen d. burgeroorlog uitbrak, trad hij in dienst ;
hij klom spoedig tot divisie-generaal, veroverdo Port-Hudson, Louisiana en Z.-W.-Texas
tot d. kust, en werd tot gouverneur v. Louisiana
benoemd. Hier organiseerd6 hij 't nieuwe bewind, en regelde hij d. bevrijding der slaven,
maar met 't beleid en d. gematigdheid, die hem
steeds kenmerkte, maar hem nu door d. heftige republikeinen ten kwade werd geduid.
Bankschroef (d.) is een werktuig, dat d.
smid en machinist gebruikt, om stukken
metaal onwrikbaar vast to houden, ten einde
ze met d. viii of ander gereedschap to kunnen
bewerken. Men kan d. bankschroef beschouwen als een groote nijptang, waarvan d. eene
helft a. d. werkbank is bevestigd, en d. andere
helft met een moerschroef aan en los gedraaid
kan worden; d. beide deelen heeten d. wangen,
en daze vormen to zamen d. bele.
Banksia heat, ter eere v. JOS. BANKS (zie
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dat art.), een plantengeslacht uit d. fam. der
Proteaceen. d. Schoonste soorten behooren thuis
in Australi6, maar worden om haar sierlijken
bouw in d. Europeesche tuinen in bakken
gekweekt. Zij kunnen niet Veel vocht verdragen, eischen goed licht on een minimum v.
warmte v. 6° C., zoodat zij 's winters een goed
verlichte plaats in d. gematigde kas behoeven.
d. Schoonste soorten zijn: B. serrata met wigvorrnige, gezaagde bladeren en een groot aantal
gale bloemen, die donkerroode stampers hebben; B. ericaefolia on B. coccinea met schitterend roode bloemen.
Banner (JoHAN) of BANER, een beroemd
legerhoofd uit d. 30-jarigen oorlog, werd in
1596 uit een grafelijk Zweedsch geslacht gab.,
klom snel in d. krijgsdienst tot kapitein, on
onderscheidde zich 't eerst in d. aanval op
Riga in d. oorlog tegen Polen (1621), zoodat
kon. Gustaaf Adolf hem zijn vol vertrouwen
schonk, en niet alleen hooger en hooger verhief, zoodat hij in 1630 luit.--generaal en lid
v. d. Rijksraad was, maar ook in gewichtige
staatk. onderhandelingem en zendingen gebruikte. In 1631 dreef hij bij Breitenfeld d.
ruiterij v. Pappenheim uiteen, waardoor hij
d. bijnaam kreeg v. d. „Zweedschen leeuw".
Toon Gustaaf Adolf in 1632 bij Liitzen sneuvelde, stond hij in Beieren a. 't hoofd der
troepen, die daar 't gewonnen terrein moesten
verdedigen. Hij leidde sedert 1634 als veldmaarschalk d. Zweedsche oorlogsbewegingen,
maar had deals to kampen met d. onwil en
afval der bondgenooten, met name v. Saksen,
deals tegen d. overmacht v. Pappenheim,
Wallenstein on Piccolomini. Toch bevocht hij
menige overwinning, zooals bij Kyritz (1635),
Wittstock (1636) en bij Chemnitz (1639). Vooral
volbracht hij vaak een meesterlijken aftocht,
zoodat hij zijn troepen redde, als zij verloren
schenen. laatste stoute tocht was een
aanval op Regensburg in Jan. 1641, waar d.
Keizer d. Rijksdag vergaderd had; d. plotseling invallende dooi maakte d. Donau ontoegankelijk ; dit redde d. Keizer on BANNER moest
een hachelijken terugtocht volbrengen. Hij
bracht zijn yolk behouden in Saksen, maar
stierf a. d. doorgestane vermoeienis, 10 Mei
1641 to Halberstadt. HO was een echt veldhoer: beraden, snel overziend, snel besluitend
en snel handelend. Ook handhaafde hij in
vergelijking met d. Keizerlijke troepen goede
krijgstucht onder zijn Zweden.
Bantam is d. Westelijkste residentie v.
Java, a. straat Soenda grenzend, 150 vk. geogr.
mUl groot, en bewoond door 720 000 Mohammedaansche Javanen, 1600 Chineezen en een vijftigtal Europeanen. Bantam werd tot 1811 door
eigen vorsten (onder d. titel v. sultan), die d.
Mohammed. godsdienst beleden, en sedert 1683
a. d. Nederlanders cijnsbaar waren, bestuurd;
d. Engelschen zetten d. sultan Achtned uit
hoofde zijner wederspannigheid, af, en xi 't
traktaat v. 1814 werd Bantam met geheel Java
weder a. Nederland afgestaan, en in 1816 door
ons in bezit genomen. d. Grond is gedeeltelijk
berg- en boschachtig, on voorn. t. Z. v. Bantam bebouwd ; d. voorn. rivieren zijn: d. Tjioedjong, Portak en Tjidoerian; 't levert gember,
peper, koffie en tot eigen gebruik rijst op; d.
peper vormt 't voorn. handelsartikel en er
zijn 10 millioen koffieboomen. d. Stad Bantam
werd vroeger bestreken door 't fort Speelwijk,
dat later geslecht is. Thans is Serang, een
uur v. Bantam, d. zetei v. d. resident en v. veal
aanzienlUke personen. In daze residentie is d.
s. Nicolaaspunt, d. Welkomstbaai, en Java'sWesthoek, die alleen door een smal kanaal, d.
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Behoudenvaart, v 't Prinsen - eiland gescheiden
is. d. Zuidzijde v. dit eiland is door een hoog
rotsachtig strand omgeven, en d. trust is moeilijk te naderen. d. Stad Bantam ligt a. een
open baai, die door aanslibbing zoo ondiep
is geworden, dat slechts kleine schepen d. stad
naderen kunnen. Door d. menigvuldige moerassen is deze plaats zeer ongezond, waardoor
zij een goed deel harer bevolking en welvaart
heeft verloren. Anjer, met een vuurtoren, a.
straat Soenda, is door d. uitbarsting v. Krakatau in 1883 verwoest, maar op eenigen afstand herbouwd.
Banting.kuur is een geneeswijze, 't eerst
door d. Engelschen arts w. HERVEY op d. heer
w. BANTING toegepast, om d. zwaarlijvigheid
en overmatige vetvorming te bestrijden. d.
Methode bestaat in een matig gebruik v.
mager vleesch of visch, beschuit of geroost
brood, groenten, vruchten en een paar glazen
rooden wijn, met geheele onthouding v. aardappelen, melk, suiker, bier en geestrijke dranken. Hoewel zulk een voeding zeer krachtig
is, heeft er geen vetvorming plaats, en wordt
't overtollige vet door d. ademhaling verbruikt. Belanghebbenden raadplegen over dit
onderwerp : Vogel „Korpulenz ; ihre Ursachen,
Verhatung und Heilung" (18e dr. 1881).
.Banville (THEOD. DE), geb. in 1820 te Parijs,
vormde zich tot een veel gelezen en vruchtbaar dichter en romanschrijver. Van zijn talrijke bundels dient vermeld : „Caryatides"
(1842); „Stalactites" (2e dr. -1873); „Odes funambulesques" (4e dr. 1870); „Ballades joyeuses"
(1873); d. drama's „La Pomme" (1865); „Gringoire" (1866) en „Le beau Leandro" (1876), en
d. romans „Les pauvres Saltinbanques" (1853);
„La vie d'une comediennes" (1855); Les fourberies de Nerine" (1864) en „Les cameos parisiens" (3 dln, 1866). Zijn „Comedies" zijn in
1887 verzameld uitgeg.
_Baobab, Zie Apenbroodboom.
Baocelli (nIERoN.), in 1514 te Florence geb.,
begon volgens opdraciit v. d. groothertog Ferdinand, Homeros in 't Italiaansch over te
zetten, doch heeft dien arbeid niet voltooid.
Zijn brooder BACOIO B. gaf d. Odyssea in 1582 te
Florence in 't licht. d. Eerste zes boeken der
Ilias zijn er, maar niet uitgegeven.
Baocetti (NIcoL.) uit Florence, in 1647 gest.,
was abt v. versch. kloosters der Cistercienser
orde. Hij schreef o. a. d. gesch. der abdij v.
Settimo, uitgegeven onder d. titel v. „Septimania° Historiae" (lib. VII, Romae, 1724).
Baphomet is een niet wel te verklaren
Symbool der tempelheeren (zie dat art.), dat
men reeds vroeg voor een verandering v. 't
woord Mohammed hield, zoodat men d. leden
dier ridderorde v. een overhelling tot 't Islamismus beschuldigde. Volgens Hammer (in
„Fundgruben des Orients") zijn deze Symbolen
v. steen, met een mannelijk en een vrouwelijk hoofd, overigens een vrouwelijke figuur,
v. slangen, zon, maan, andere attributen en
Arabische opschriften omgeven. d. Naam Baphomet moat zooveel als vuurdoop of gnostischen doop beteekenen.
Baptisia heet een in N.-Amerika groeiend
plantengeslacht uit d. fam. der Vlinderbloemigen, waarvan sommige soorten om de fraaie
bloemen ook in onze hoven worden gekweekt,
maar dan door bedekking tegen strenge vorst
rnoeten worden beschut. Alle zijn ranke hoesters, met drie-tallige bladeren en bloemtrossen. d. Schoonste soorten zijn: B. australis
R.Br. (of Sophora australis L.), uit Carolina,

met blauwe bloemen; B. tinctoria R.Br. of
tinctoria L. met gale bloemen, on in d.
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bladeren een blauwe kleurstof, als surrogaat
v. indigo, en B. minor met sierlijke blauwe
bloemtrossen.
B aptisten zijn Christenen, die d. kinderdoop verwerpen, en alleen volwassenen na
geloofsbelijdenis tot d. doop en opneming in
d. gemeente toelaten. Tot d. Baptisten behoorden zoowel d. geestdrijvende en oproerige wederdoopers der 16e eeuw, als d. ordelievende doopsgezinde volgens v. Menno Simonsz.
en d. talrijke aanhangers in Engeland en
N.-Amerika. Door d. vervolging onder Hendrik
VIII, Maria en Jacobus I zijn vele Baptisten.
n. Amerika geweken. Eerst onder Willem III
(1689) verwierven zij gewetensvrijheid. Bij d.
Eng. en Amerik. baptisten geschiedt d. doop
door geheele onderdompeling. Hun aantal
wordt geschat op 2 500 000, waarvan er ruim
2 millioen in d. Vereen. Staten wonen.
B aptisterium heette oorspronkelijk 't
kerkelijk gebouw, waarin d. doopplechtigheid
verricht wend. In d. eerste eeuw v. 't Christendom geschiedde d. doop op iedere plaats.
Philippus doopte op d. weg naar Gaza (Hand.
VIII.); Petrus doopte, volgens getuigenis v.
Tertullianus (lib. „de Baptism." C. IV.) in d.
Tiber, en later werd gedoopt in d. woningen,
zelfs in gevangenissen, graven en catacomben. Eerst in d. 4e eeuw ving men aan, voor
d. bediening des doops bijzondere gebouwen
in te richten, die bij d. Grieken Photisteritin,
bij d. Latijnen Baptisterien genoemd werden.
Deze gebouwen waren v. d. hoofdkerk geheel
afgezonderd of zoo er mede verbonden, dat
men langs een overdekten gang v. d. een
naar d. andere kon gaan. Wig in ouden tijd
d. bisschoppen zelf d. doop bedienden, werden
deze Baptisterien ook alleen in hunne woonplaatsen gesticht en omdat d. doopplechtigheid slechts op bepaalde dagen gesteld was,
moesten zij zeer groot zijn, ja sommige waren zoo groot, dat er concilign in kondon gehouden worden. Zij waren in twee deelen,
voor d. mannelijke en vrouwelijke doopelingen, verdeeld, en in 't midden stond d. doopbron, piscina of ions baptismatis bij d. Latij -

nen, go2tryiltp .ea bij d. Grieken, genoemd.
B ar is een voormalig hertogdom (le Barrois, le Duche de Bar, Barensis ducatus) tuss.
Lotharingen en Champagne, waar nu 't de
partement de in Meuse is. 't Behoorde in. d.
Frankischen tijd tot Austrasio5 en had later,
-

toen 't tot Lotharingen gerekend werd, afzonderlijke graven, die zich aanvankelijk graven
v. Mown noemden. Als d. eerste wordt Frederik genoemd, die omstr. 959 d. hoofdstad
Bar-le-Due gesticht zou hebben. d. Eerste
graaf v. Bar, die (1355) d. hertogstitel droeg,
heette Robert. Door huwelijk kwam 't hertogdom a. Lotharingen, en daarmede later a.
Frankrijk. Bar-le-Duc, thans d. hoofdst. v. 't
dep. de la Meuse, ligt a. d. Ornain en heeft
13 000 inw.; er zijn versch. fabrieken v. katoenen- en wollen stoffen, kousen, hoeden,
leder en staal; ook wordt er veel handel
gedreven in wijn, hout, wol en ingelegde
vruchten.
Bar (KARL UMW. v.), geb. 24 Juli 1836, to
Hannover, studeerde te Gottingen on to Ber-

lijn in d. rechten, en werd in 1866 hoogleer.
to Rostock, in 1868 te Breslau, in 1879 to
Gottingen. Hij schreef een aantal rechtsgel.
werken, o. a. „Zur Lehre vom Versuche und
von der Theilnahme am Verbrechen" (1859);
„Das internationals Privat- und Strafrecht"
(1862); „Recht und Beweis im Geschwornengericht" (1865); „Recht und Beweis im Civilprozesse" (1867); „Die Grundlagen des Straf-
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rechts" (1869);„Die Lehre vom Kausalzusammenhange, dies. im Strafrecht” (1871);
„Strafrechtsfalle" (1875); „Systematiek des
deutschen Strafprozeszrechts" (1878) en „Das
deutschen Civilprozeszrecht" (1880).
Bar (KARL ERNST V.), geb. 28 Feb. 1792, op
een buitenverblijf in Esthland, studeerde in
Duitschland in d. natuurwetenschappen en
werd in 1819 hoogleer. te Koningsbergen, maar
vertoefde veel te s. Petersburg, waar hij lid
der academie was, en deed veel wetensch.
reizen door Midden- en Noord-Europa, voorn.
ter beoefening der schedelleer. Hij overl. 28
Nov. 1876. Van zijn talrijke werken dient
vermeld:„Briefe fiber die Entstehung des
Eies bey Tier und Menschen” (1827)•, Entwicklungsgeschichte der Tiere (2 dln, 1837); „Geschichte der Entwicklung der Fische" (1835)
en „Reden und kleinere Aufsatze vermischten
Inhalts" (1864).
.Bara, (Tom), een Nederl. graveur, geb. omstr.
1570, vertoefde veel in Engeland, waar hij in
1634 overl. Hij graveerde o. a. „Susanna in
't bad" naar GOLTZIUS en „Phaeton, d. zonnewagen vragend" naar eigen vinding; hij beoefende ook 't glasschilderen.
Bara (JULES), geb. 31 Aug. 1835, te Doornik,
studeerde in d. rechten, werd hoogleer. a. d.
universiteit te Brussel en in 1862 door d.
liberalen gekozen tot lid der Kamer v. afgevaardigden. Hij werd in 1865 minister v.
Justitie in 't kabinet FRERE - ORBAN, en droeg
in 1868 't wetsontwerp tot afschaffing v. d.
doodstraf voor, dat door d. Kamer aangenomen, maar door d. Senaat verworpen werd.
Toen 't kabinet in 1870 bezweek, hernam hij
zijn zetel in 't Parlement, en was hij daar als
aanvoerder der liberalen tot 1878 d. bestrijder
der clerikale ministerien D'ANETHAN en MALOU.
Bij d. zegepraal der liberalen v. dat jaar kwam
FRERE - ORBAN weer a. 't roer v. staat en nam
BARA weder d. portefeuille v. Justitie in handen. Dit kabinet hield zich staande tot 1883,
toen d. clerikalen d. meerderheid verkregen
en BARA weder op zijn post in d. Kamer terugkeerde.
Raraba (d. Steppe) is een laagvlakte in
Siberig, tuss. d. Obi en d. Irtisj, ongev. 7000
vk. geogr. mi)1 groot. Er zijn veel meren,
gedeeltelijk uitgedroogde, zoodat men vermoedt, dat d. geheele steppe een waterplas
is geweest. Er groeien veel dennen, berken,
wilgen en populieren, maar d. bodem is zeer
geschikt voor d. graanbouw. d, Oorspr. bewoners leiden een nomadenleven, maar sedert
1730 zijn er Russ. kolonien, die vooral door
keizerin Katharina II bevorderd zijn.
Saraband (JAN.), geb. in 1772 te Aubusson, was een Fransch schilder, die bijzonder
uitmuntte in 't schilderen en teekenen v.
vogels. Natuurgetrouw en oogbedriegelijk
wist hij 't zachte dons, d. fijnste kleurschakeering weer te geven en hij bracht leven en
koloriet in zijn figuren. Hij teekende ruim
honderd vogels voor 't werk v. d. Afrikareiziger VAILLANT en nog schoonere voor 't
des Planwerk v. DUFRESNE over d.
tes". Napoleon I moedigde "hem
hem aan, en benoemde hem in 1807 tot professor a. d. teekenschool te Lyon, welke betrekking hij tot
zijn dood bekleedde.
Barabra is d. naam v. een Nubischen
volksstam, nu nog slechts 40 000 menschen
sterk, en a. d. watervallen v. d. Nij1 bezuiden
Assoean (Syene) wonend, maar die eens 't
geheele land v. Egypte tot Abessyni6 bevolkten. Zij gelijken met op d. Arabieren, Kopten
of Negers, maar stammen vermoedeli
jk v. d.
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Berbers; zij zijn donkerbruin, maar hebben
fijne gelaatstrekken en een schoon geevenredigde gestalte; zij zijn eerlijk, vlijtig, schatplichtig a. Egypte en belijden d. Islam.
.Barach (noRaz), geb. 21 Mrt 1818 te Weenen, verwierf d. graad v. doctor in d. wijs
begeerte, maar wijdde zich voorn. a. d. journalistiek en a. humoristische poezie. Hij
woonde eenige jaren te Baden en later to
Salzburg, dichtte veel in plaatselijke tongvallen en onder h. pseudoniem v. dr. MARZROTH. Hij schreef a a. „Liederbuch ohne Goldschnitt" (1856); „Lieder, Bilder u. Geschichte
in Nieder-Osterr. Mundart" (1854); „Geister
und Gestalten-Bilder aus Wien" (1868); „Schattenspiele aus Wien"; „Federzeichnungen aus
den Salzburger Alpen" en „Lachende Geschichte" (1880).
Barach-Rappaport (KARL
geb.
17 Apr. 1834 te Lemberg, werd hoogleer. in
d. wijsbegeerte te Innsbrtick, en is bekend
geworden door vele wijsg. geschriften, waaronder: „Pierre Daniel Huet; die geistige Bewegung im 17 Jahrh." (1862); „Hier. Hirnhaim ;
die philosoph.-theolog. Kultur im 17 Jahrh."
(1864); „Zur Geschichte des Nominalismus"
(1866); „Die Wissenschaft als Freiheitsthat"
(1869) en nMegacosmus et microcosmus Bern.
Carnotensis" (1876).
Barack (KARL AUG.), geb. 23 Oct. 1827 to
Oberndorf in Wtirtemberg, studeerde te Ttibingen in d. wijsbegeerte, maar legde zich
bijzonder toe op boekenkennis, en werd achtereenvolgens belast met 't beheer v. ondersch.
boekerijen, in 1872 als hoofdbibliothecaris v.
d. Keizerl. biblioth. te Straatsburg, met d.
rang v. hoogleeraar. Hij heeft vele opstellen
in letter- en oudheidk. tijdschriften, en daarenboven een groot aantal monographien geschreven, waaronder: „Die Werke des Hrosvitha" (1858); „Hans Bohm und die Wahlfahrt
nach Nicklashausen" (1858); „Das Teufels Netz;
sat.-didakt. Gedicht aus d. 15 Jahrh." (1863);
„Oheims Chronik von Reichenau" (1866) en
„Zimmerische Chronik" (4 dln, 1869).
13araguay
(Louis), geb. in
1764 te Parijs, was een der bekwaamste en
gematigdste generaals v. d. Fr. republiek en
't eerste Keizerr jk. Hij werd snel bevorderd,
was in 1792 luitenant en in 1805 divisiegeneraal, en meermalen met d. moeilijke taak
belast, nieuw onderworpen gewesten te besturen en te bevredigen. Onder Robespierre
werd hij met zijn chef CUSTINE in d. kerker
geworpen. Hij onderscheidde zich 't meest
door d. verovering v. Bergamo in 1796, door
zijn aandeel in d. slag bij Austerlitz in 1805
en d. over winning bij Figueras in Spanje in
1811, maar bij d. ongelukkigen veldtocht v.
1812 viel hij met een deel zijner divisie tuss.
Smolensko en Kaloega d. Russen in handen.
Van verraad beschuldigd, stierf hij v. verdriet
te Berlijn.
.Baraguay
(ACHILLE, graaf),
zoon v. d. vorige, geb. 9 Sept. 1795, klom
insgelijks in milit. dienst snel tot Iioogen
rang. Reeds in 1836 was hij gouvemeur der
milit. school te s. Cyr met d. rang. v. generaal-majoor. Van 1841 t. 1844 was hij in Afrika
bevelhebber der prov. Constantine. Napoleon
III belastte hem meermalen met diplomatieke
zendingen, en benoemde hem in 1854 btj d,
oorlog tegen Rusland tot opperbevelhebber
met d. titel v. maarschalk der landingstroepen,
die met lord Napier d. aanval in d. Oostzee op
Bomarsund deden. Na dezen oorlog werd lag
president v. d. Senaat. Hij overl. 5 Juni 1878.
Barak, zoon v. ABINOAM, bevrijdde d. Is-
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ra8lieten, geholpen door d. geestdriftige aanvuring v. Deborah, v. d. verdrukking der
Syri8rs. Hij versloeg hun veldheer SISERA
0250 v. Chr.), die op d. vlucht verraderlijk
werd omgebracht.
_Barak (in Holland uitgespr. als braak,
afkomstig v. 't Portug. barroca = visschershut) is een houten gebouw, dat in d. 17e en
18e eeuw tot huisvesting der soldaten diende,
maar in d. 19e eeuw door d. kazerne is vervangen. Sedert d. Krim-oorlog zijn d. barakken
weder in gebruik gekomen als veld-hospitalen,
tijdelijke verblijven voor zieke en gewonde
militairen, en om d. betere gelegenheid tot
ventilatie en tot afzondering v. besmettelijke
zieken ook aanbevolen boven groote steenen
ziekenhuizen in d. steden. In Duitschland en
Frankrijk is dit barakkenstelsel of paviljoenstelsel toegepast; maar in een vochtig of
koud klimaat zal in 't ongunstig jaargetij een
steenen gebouw niet gemist kunnen worden.
13aranows.ki (STANISLAUS) vervolgde d.
„Insignia facinoraque praeclara nobilitatis Polonicae" v. B. Baproz tot in 1635. Dit vervolg
is ongedrukt gebleven. Hij was een bloedverwant v. d. Poolschen godgel. ALBERT BABANOWSKI, in 1615 gest., schrijver v. „Concilium
provinciale regni Poloniae celebratum anno
1607" (Cracoviae, 1607) en v. „Synodus dioecesana Guenensis habita anno 1612" (Cracoviae,
1612.)
Barante

(AMABLE GUILL. PROSPER BRU-

Fransch staatsman en geleerde, geb.
10 Juni 1782 to Riom in Auvergne, verwierf
grooten roem door zijn werk „La litterature
Francaise pendant le 18e Siècle" (7e dr. 1847).
In 1809 werd hij prefect der Vendee en in
1815 secretaris-generaal v. Binnenl. zaken; Lodewijk XVIII verhief hem tot staatsraad en
in 1819 tot pair v. Frankrijk. In 1828 werd
hij lid der academie. Behalve versch. kleinere
werken, waaronder verdient genoemd to worden „Des communes et de Paristocratie" (Par.
1821) gaf hij in 1824 uit „Histoire des ducs de
Bourgogne de la maison de Valois, 1364-1477".
Baran ye Varmegye is een Hongaarsch
comitaat a. d. rechteroever v. d. Donau, tuss.
deze rivier en d. Save, 92 vk. geogr. mijl groot,
met 264 000 bew. en Fiinfkirchen tot hoofdstad.
Er groeit hout, groan, tabak en voortreffelijke wijn.
Baratterie of scheln2erij noemt men
allerlei bedrog in d. zeehandel, inzonderheid
echter 't misdrijf v. d. schipper of d. scheepsgezellen ten nadeele v. d. reeder of v. anderen,
die bij een behouden vaart belong hebben.
In ons land waarborgt d. assurantie, behoudens eenige uitzonderingen, tegen schade door
baratterie, in Frankrijk on sommige andere
landen niet.
Barbados is een belangrijk eiland in
West-Indi8, op 133 N. B. a. d. Engelschen behoorende ; 't is 't Oostelijkste der kleine Antillen, waarom d. Engelschen 't onder d. Lewardeil. rekenen. 't Is door d. Portugeezen ontdekt,
die 't geheel onbewoond vonden, en er daarom
geen prijs op stelden. Eerst sedert 1624 werd
't door Engelsche volkplanters bezet, en door
d. kerkelijke onlusten in Engeland onder Karel I nam d. bevolking door verhuizing der
ontevredenen aanmerkelijk toe. 't Eiland bevat op 9 vk. geogr. mijl 180 000 bew., waaronder 17 000 blanken; d. luchtsgesteldheid is
er liefelijk, maar v. Aug. t. Oct. is 't er zeer
heet; stormwinden zijn er zeldzamer dan op
d. overige Antillen. In 't 0. heeft 't eiland
versch. bergen, echter niet hooger dan 400
M. en vol holen of spelonken, onder walks
GIERE),
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't Coleshol 't voornaamste is. d. Bovenste
aardlaag, die bij d. eerste bebouwing uitstekend vruchtbaar was, is in d. lage streken
zwart, hier en daar roodachtig; op d. bergen
is zij samengesteld uit kalkachtigen mergel,
a. d. zee uit zandigen grond; door onoordeelkundige bebouwing is d. bodem echter zoo
uitgeput, dat men er d. suiker alleen door
overvloedig mesten, waartoe men voornamelijk 't aangespoeld zeewier gebruikt, verbouwen kan. d. Hoofdvoortbrengselen zijn: suiker, indigo, katoen, aloe, oranjeappelen, citroenen (die wel eens jaarlijks f 800 000 opbrengen),
gember, arrowroot, kool- en kokospalmen,
rundvee, schapen, paarden, geiten en gevogelte. d. Gezamenlijke opbrengst der voortbrengselen wordt op 1 270 800 p. st., d. invoer
en uitvoer op ruim een millioen p. st. per
jaar gerekend. Men vindt op Barbados geen
havens en onveilige reeden. 't Eiland is deels
door d. natuur met klippen en ondiepten,
deels door vestingwerken en batterijen beveiligd; 't bestuur is er in handen v. een
gouverneur, die door d. Britsche regeering
benoemd wordt, door een raad v. 12 personen
bijgestaan wordt, on d. wetgevende macht
deelt met een raad v. 22 planters, die vertegenwoordigers heeten. leder der 5 districten
v. 't eiland heeft zijn eigen rechter, die elke
maand rechtsdag houdt. d. Hoofdstad hest
Bridgetown met 21 000 inw.; d. overige plaatsen heeten Charlestown, Jamestown en KleinBristol.
Barbanegre (Baron JOSEPH), geb. 23 Aug.
1772 to Pontac, was een der bests generaals
v. 't Fransche leger onder Napoleon I. Hij
diende aanvankelijk bij d. marine, maar klom
sedert 1801 snel in rang bij d. infanterie tot
brigade-generaal. Hij streed met roem bij
Austerlitz en Jena, verdedigde, hoewel in d.
Russ. veldtocht zwaar gewond, Stettin tot
5 Dec. 1813 hardnekkig tegen d. bondgenooten,
en zijn verdediging v. Hilningen in 1815 bij
d. tweeden val v. Napoleon staat als een
merkwaardig feit in d. krijgskunst geboekt.
Hij overl. ambteloos to Parijs, 9 Nov. 1830.
Barbara (s.) werd reeds vroeg in 't Westen vereerd. Er zijn versch. levensbeschrijvingen v. haar, die zeer v. elkander afwijken.
Zoo meldt d. een, dat zij onder Maximinus
(235-239) d. marteldood onderging, d. ander,
dat zij dien omstr. 306 to Heliopolis in Phoenici8, onder d. regeering v. Galerius, geleden
heeft. Volgens d. een was zij door Origines
in 't Christendom onderwezen, volgens d. ander door eigen nadenken tot d. kennis der
waarheid gekomen. Hierin stemmen d. berichten overeen, dat zij door haar vader, om
hare schoonheid, in een toren werd gesloten
(waarom men doorgaans een toren bij haar
beeld vindt). Op bevel haars vaders werd
voor haar een badplaats met twee vensters
gebouwd, doch zij list er een derde venster
bij maken on d. vloer met 't teeken des kruises versieren. Toen d. vader haar naar d.
reden hiervan vroeg, maakte zij hem met 't
geheim der Drieeenheid bekend on beproefde
zij, hem tot 't Christendom over to halen;
maar d. vader klaagde zelf haar als Christin
aan voor d. rechterstoel v. d. stadhouder on
volbracht, toen niets haar tot herroeping kon
bewegen, zelf 't doodvonnis a. haar, waarop
hij door d. bliksem gedood werd. Haar feestdag is 4 Dec. In Z.-Europa wordt s. Barbara
bij onweder aangeroepen; kanonniers beschou
wen haar als beschermheilige, waarom op
Fransche schapen d. krUitkamer „la saints
Barbs" hest.

BAR.

446

13arbarelli, Zie Giorgione.
Barbaren noemden d. Grieken, met zekere
minachting, alien, die hun taal niet spraken.
d. Romeinen volgden hen in zoover na, dat
zij alien, die geen Romeinen of Grieken waren, met dezen naam bestempelden. Bij d.
hedendaagsche volken geeft men dien naam
alleen a. zulke stammen en nation, die alle
beschaving missen, menschenoffers brengen,
en ook wel menschenvleesch eten.
Barbarije of .Berberije, in vroeger
eeuwen Mauritania, Numidie, Carthago, Regio
Syrtica en Cyrenaica, thans Marokko, ..41gerie, Tunis, Fez, Tripolis en Barka, is een uitgestrekt land, langs d. kust v. N.-Afrika,
tuss. d. Atlantischen oceaan, d. Middellandache zee, Egypte en d. Gr. woestijn Sahara,
ongeveer 4400 KM. lang en 1100 KM. breed,
v. 6, t. 45° 0. L. en v. 28. t. 37° N. B., een
oppervlakte v. bijna 16 500 vk. geogr. mijl.
Van 't 0. n. 't W. wordt 't door 't veelal
hooge Atlas-geb. doorsneden, waarop een aantal kustrivieren ontspringen, zooals d. Shellif
en d. Medsjerda of Bagrada. In 't Zuiderdeel
zijn meer zoute dan zoete bronnen, zoo dat
men op vele plaatsen alleen regenwater heeft,
en door kostbare waterleidingen d. steden v.
drinkbaar water voorzien moet. d. Grond is,
vooral a. d. kust zeer vruchtbaar, en levert
over 't algemeen dezelfde voortbrengselen op,
als Z.-Europa; er is slechts een oogst per
jaar; d. voorn. graansoorten zijn: gerst, mais
en tarwe; er groeien reel boonen en linzen;
haver is er zeldzaam, en erwten zijn er door
d. Europeanen overgebracht. Men vindt er een
overvloed v. zuidvruchten, en kweekt er saffraan, suikerriet, katoen en tabak. 't Gebergte
bestaat meerendeels uit kalksteen, die zich
in d. Westelijkste en hoogste ketens onder
d. gedaante v. warmer voordoet, en bevat
zilver, koper, lood, ijzer, tin, spiesglas en
zwavel. In d. vlakte is een onmetelijke hoeveelheid zout en salpeter, ook zijn er heete
bronnen, maar geen vuurspuwende bergen;
't land is a. aardbevingen onderhevig, die
evenwel minder vernielend zijn dan in sommige deelen v. Z.-Europa, gelijk in Calabria
en Sicilia.
't Dierenrijk bevat er runderen, voortreffelijke paarden, ezels, muilezels, kameelen, schapen met lang zijdeachtig haar, geiten (v. wier
huid 't marokko-leder of marokijn vervaardigd wordt) en antilopen, maar ook vele schadelijke dieren, zooals leeuwen, panters, jakhalzen, hyena's, slangen, schorpioenen en
dikwijls zwermen v. sprinkhanen, die eensklaps to voorschijn komen, en d. akkers in
korten tijd kcal scheren.
d. Bevolking wordt op 10 millioen menschen
geschat, en bestaat uit Berbers, Arabieren,
Mooren, Joden, en vooral in Algiers, Christenen. d. Mooren maken 't aanzienlijkste deel
der stadsbewoners uit; zij zijn Mohammedanen,
stipt in 't waarnemen der godsdienstplichten,
eenvoudig in leefwip, maar weinig to vertrouwen. Joden zijn m d. Barbarijsche steden
in grooten getale, zij gaan gebukt onder beschimping en verachting, maar winners door
hun handel veel geld. d. Arabieren bewonen
't binnenland, drijven veeteelt, wonen in dorpen of docars v. tenten, en zwermen v. weide
tot weide; ieder dorp staat onder een Sheik,
eenige to zamen onder een Emir. d. Berbers
of Kabylen, d. oorspronkelijke bewoners des
lands, leven in d. bergstreken. Zij hebben een
eigen taal, wonen in vaste dorpen, en vinden
hun bestaan in d. landbouw. Zij zijn stork en
groot, gedeeltelijk door d. Mohammedanen be-
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keerd en onderworpen. Zij hebben onderscheiden namen : Errifi tuss. Algiers en Marokko,
Shilha of Amazirg in 't Zuiden v. Marokko,
Kabylen en Toearegs meer Oostelijk.
d. Talrijke havens vergemakkelijken er d.
handel, die voorn. bestaat in graan, struisvederen, stofgoud, leder, was, tin, koraal,
paarden, rundvee en gevogelte. Voorheen was.
d. zeerooverij 't hoofdbestaanmiddel der kustbewoners, doch deze is in d. 19e eeuw uitgeroeid. In Barbarije zijn eenige eigene gouden zilver-munten in omloop, die op Turksche
wijze gestempeld zijn ; maar meest gebruikt
men er Fransch, Spaansch en Italiaansch geld.
.Barbarossa, d. w. z. Roodbaard, is d. bijnaam v. d. Duitschen keizer FREDERIK I (zie
dat art.).
Barbarossa (HAYREDDIN Of DSJER - EDDIN),
was d. zoon v. een pottebakker op Mytilene,
die d. Islam had aangenomen. HAYREDDIN en
zijn broeder AROEK of OEROEDSJ werden weldra
befaamd als stoute zeeroovers, en d. Emir v.
Algiers riep hen in 1516 to hulp tegen d.
Spanjaarden. Zij kwamen, verdreven d. Spanjaarden, maar vermoordden d. Emir, om zelf
in 't bezit v. Algiers to blijven. Toen Aroek
in 1519 tegen d. Spanjaarden sneuvelde, droeg
HAYREDDIN 't gebied v. Algiers op a. d. Sultan
v. Turkije, die hem tot pasja verhief en 10 000
Janitsaren als hulpleger zond. Hiermede verdreef hij d. Spanjaarden uit Algiers en d.
overweldiger MULEY - HASSAN uit Tunis, waarna
hij Malta bedreigde en d. schrik ward der
Middell. zee. Keizer Karel V wilds een ends
maken a. deze rooverij on landde op 18 Juli
1535 op d. Barbarijsche kust bij Goletta met
30 000 man, die in 600 schepen waren overgevoerd. Barbarossa rukte uit Tunis met zijn
gansche macht d. Keizer to gemoet, maar
ward verslagen, on zag zich d. terugtocht
naar Tunis afgesneden, doordat daar d. 8000
Christenslaven zich bevrijd on meester v. d.
stad gemaakt hadden. d. Keizer herstelde
MULEY - HASSAN als vazal v. Spanje op d. Tunesischen troon, bevrijdde alle gevangen
Christenen en nam een grooten buit made,
maar slaagde er niet in, Barbarossa ten onder
to brengen. Daze stelde zijn zoon HASSAN tot
rijksbestuurder to Algiers aan, en woedde ter
zee nog vreeselijker dan to voren. Hij plunderde Port Mahon op Minorca, versloeg d.
Genueeschen admiraal Doria, veroverde Castelnuovo in Dalmatia, versloeg in 1540 bij
Candia d. vereenigde Z.-Europeesche vloot,
veroverde in verbond met Frankrijk Nizza,
en bracht 7000 gevangen Christenen naar
Konstantinopel. Daar overleed d. geweldenaar,
88 jaar oud, in 1547.
Barbarous (CHARLES), een der Girondijnen
uit d. Fransche revolutie, ward in 1767 to
Marseille gab. Hij was advocaat on journalist,
ward afgevaardigd naar d. Constituante en
later naar d. Nationale Conventie. Hij scha.arde
zich a. d. zijde v. d. minister Roland, hielp
't koningschap afschaffen, on stemde voor d.
dood v. Lodewijk XVI, maar weerstond d.
woeste wreedheid der Jakobijnen en v. 't
Schrikbewind. Op 31 Mei 1793 ward hij met
zjjn partijgenooten als vijand der republiek
ter dood veroordeeld; hij week naar 't dep. der
Gironde, maar ward gegrepen on op 25 Juni
1794 geguillotineerd.
Dazarus (KERmoLAus), een beroemd goleerde, ward to Venetia in. 1454 uit een aanzienlUk geslacht gob. on overl. in 1493 bij Rome
op 't landgoed V. kardinaal Caraffa. Hij was
d. eerste, die een LatUnsche overzetting v.
Dioscorides bewerkte, die echter eerst in 1516
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werd uitgegeven. Zeer bekend zijn zijne „Castgationes in Plini historiam naturalem", die
bij vele uitgaven v. Plinius gevoegd zijn. Zij
zijn 't eerst to Rome in 1492 gedrukt, later to
Basel in 1534.
Barbato (MARCO), v. Sulmona in Z.-Italie,
in 1362 gest., was kanselier v. koning Robert,
en wordt voor d. dichter gehouden v. een
bundel, die nog in m. s. bestaat; hij is echter
meest bekend door zijn vriendschap met Petrarcha, die hem vele Latijnsche brieven
schreef. PETRON. BARBATO, in 1504 gest., schreef
rijmlooze verzon (sciolti) ; zijn gedichten zijn
verzameld in den deel: „Rimi di Petr. Barbato" (Foligno, 1712). BARTH. BARBATO V. Padua,
schreef 't leven v. Tasso, voor diens „Gerusalemma liberate"; een commentarie op ieder
bock daarvan en „Il contagio di Padova"
(Rovigo, 1640).
Egarbauld (ANNA LETITIA), in 1743 to Kilworth in Leicestershire geb., op 9 Mrt 1825
gest., heeft een goeden naam in d. Engelsche
literatuur verworven door hare zedekundige
schriften. Haar proza is zuiver en duidelijk,
hare gedichten, vooral hare lofzangen, zijn
eenvoudig en verheven. Zij heeft ook d. briefwisseling v. Richardson en een reeks v. d.
beste tbmanschrijvers uitgegeven. Walter
Scott waardeerde haar hoog. Haar „Poems"
zijn viermaal herdrukt.
Barbay (PIERRE), hoogl. in d. wijsbegeerte
P
a. d. universiteit to arijs,
in 1665 gest., schreef
In universam Aristotelis philosophiam Comment". (Paris, 1680. 6 vol.) en „Compendium
Theologiae" (ibid. 1685).
Barbaz (ABRAHAM LOTJIS), geb. 1770 en.
overl. 14 Juli 1833 to Amsterdam, vervaardigde een aantal kleinere schriften in 't Nederlandsch en in 't Fransch, blijspelen, treurspelen, tooneelspelen en dichtstukken, waarvan eenige vooral betrekking tot Amsterdam
hebben, als „Amsterdam bij Nacht"; „Wandoling langs d. IJkant" en Weelde en Verval". Hij bewerkte een vertaling v. d. „Fabelen en vertelsels" v. Florian (te zamen met
P. G. Witsen Geysbeek); v. d. p JaargetUden",
naar s. Lambert ; v. d. „Pharsalia". naar De la
Harpe, en v. d. „Henriade" v. Voltaire. In
1812 zag zijn „Nieuwe Tooneelpoezir (4 dln)
't licht, en in 1825 zijn „Dichterlijke herfstvruchten".
Barbe is een schoon eiland en verlustigingsoord v. d. stad Lyon, 3 KM. v. d. stad
in d. SaOne. 't Is 1 KM. lang, v. wandeldreven
doorsneden, met rulnen v. een oude burcht
en v. een prachtige abdij, door Karel d. Groote
gesticht, die in 1562 in d. godsdienstoorlogen
is verwoest. 's Maandags na Paschen en na
Pinkster varen d. Lyoneezen er heen, om in
d. bekoorlUke dreven 't volksfeest „La Vogue"
to vieren.
Barbeau de la 'gruyere

(JEAN LOUIS),

in 1710 te Parijs geb. en in 1781 gest., was
een verdienstelijk aardrijkskundige, die veel
met Buache gearbeid heeft. Hij vervaardigde
een ,Mappemonde historique", waarop d. omwentelingen in iederen staat staan aangeteekend. Hij bezorgde ook d. uitgave v. d. „Tablettes chronolog." v. Langlet-Dufresnoy en v.
d. „Geographie moderne" v. La Croix. Hij
schreef een „Vie du diacre Paris".
Barbedette (HIPPOLYTE), geb. te Poitiers
in 1827, tot 1870 rechter to La Rochelle, en
sedert 1878 lid der Kamer v. Afgevaardigden,
schreef belangrijke studien en critieken over
d. toonkunst, o. a. „Beethoven; esquisse musicale" (2e dr. 1869); „Weber; sa vie et ses
oeuvres" (2e dr. 1874); „Schubert; sa vie, ses
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oeuvres, son temps" (1866) en „Mendelsohn
Bartholdy" (1869).
Barbeel (Cyprinus barbus, L.) is d. type
v. 't geslacht Barbus v. Cuvier, behoorende
tot d. fam. der karpers (Pisces Cyprinoidei),
wordt gewoonlijk 3 dM. lang, is meer gestrekt
v. vorm dan d. karper, op d. rug olijfkleurig,
blauwachtig op d. zijden en wit a. d. buik;
d. zijde-streep met zwarte lijntjes uitgeteekend en d. onderste vinnen roodachtig. Hij
heeft vier baardjes a. d. roodachtige onderlip; er is een beenachtige straal in d. rugvin
en somwijlen ook in d. aarsvin. Bij ons is
deze visch in d. IJsel, Lek on Maas veelvuldig; hij komt ook in bijna alle rivieren v.
Europa, bijzonder in snelvlietende met kiezelbodem voor; hij verbergt zich veel onder
groote steenen of in gaten v. d. oever on leeft
v. insecten-larven, slakken en kleinere visschen, die op d. beweging zijner baarddraden
als op een lokaas aankomen. Hij groeit snel
on is in zijn zesde jaar reeds 2,5 KG. zwaar;
men zegt dat er in d. Rijn barbeelen v.9,5 KG.
gevangen zijn. Zij schieten in 't derde jaar kuit,
in Mei op steenachtigen bodem, zwemmen
daarbij tegen d. stroom en springen uit 't
water op, om sneller voort to kornen; men kan
dit bij Schaffhausen in d. Rijn zien, waar zij
bij duizenden gevangen worden. Des winters
kruipen zij in 't slijk of in d. oevergrond.
Marsili verhaalt, dat zij zeer gretig op menschenvleesch zijn. Toen na d. belegering v.
Weenen in 1683 een menigte lijken v. Turken
en doode paarden in d. Donau geworpen waren, heeft men duizenden barbeelen daar bij
gevangen. Men vischt naar d. barbeel 't geheele jaar, maar voorn. in d. herfst, met netten, doch meer met hoeken, die met koorden
a. een aalreep gehecht zijn. Ook worden zij
wel met d. elger of aalgeer (zie dat art.) gestoken. 't Vleesch is wit, gemakkelijk to verteren on zeer smakelijk.
Barberino of Barbarini is d. naam
v. een beroemd Italiaansch geslacht. FRANCESCO B., geb. to Barberino in Toskane, in
1264, studeerde to Florence onder Brunetto
Lutini. Hij schreef 't beroemde gedicht, door
E. Ubaldini in 1640 in 't licht gegeven, „Document di Amore di Francesco Barberino. In
Roma nella Stamperia di Vitale Mascardi".
M. Equicola schrijft in zijn verhandeling „Della
Natura d'Amore", dat Boccacio er gebruik v.
gemaakt heeft in zijn schriften en inzonderheid in zijn „Genealogic der Goden". MAFFEO B.
werd in 1623 tot paus verkozen, onder d. naam
v. Urbanus VIII. d. Mannelijke lijn stierf uit
met FRANCESCO B, die in 1697 overl. als kardinaal, bibliothecaris en vice-kanselier der
R.-K. kerk. Deze was d. stichter v. 't paleis
Barbarini to Rome en v. d. Barbarinische
bibliotheek, die bij zijn dood 60 000 boeken en
9000 handschriften telde. Hij liet zijn titels on
goederen a. zijn zusters zoon, prins COLONNA,
die zich sedert Barbarini noemde on als d.
stamvader to beschouwen is v. 't jongere geslacht, dat thans dezen naam voert.
Barb& (ARMAND), geb. in 1810 to PointePitre, op Guadaloupe, genoot een goede
opvoeding in Frankrijk, en erfde een landgoed
bij Carcassonne, maar was een heftig republikein, die zich bij d. revolutie v. 1830 en v.
1848 als medestander v. Blanqui onder d.
uiterste radicalen schaarde. Herhaaldelijk ter
dood veroordeeld, in d. kerker geworpen en
begenadigd, werd hij in 1854 uit een langdurige en harde gevangenschap op Belle-Isle,
door Napoleon III ontslagen. Hij weigerde
deze amnestie, maar d. Fransche justitie wees
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hem at Toen vestigde hij zich te 's Gravenhage, waar hij wegens zijn eenvoud en weldadigheid zeer geacht werd, en op 26 Juni
1870 overleed.
Barbesieu (RICHARD DE), meistreel v. Saintonge, in d. 14e eeuw, vereeuwigde in zijn
„Miels d. Donna" d. vrouw v. baron d. Tonai.
Minot vermeldt 14 zangen v. dit dichtweik,
en Raynouard heeft er 3 uitgegeven in zijn
„Choix de poesies des troubadours".
Barbet de Jouy, geb. in 1812 te Canteleu bij Rouaan, directeur v. een deel der
kunstverzamelingen in 't Louvre te Parijs,
gaf vele beschrijvingen in 't licht v. kunstvoortbrengselen uit d. middeleeuwen en uit
d. renaissance-tijd, inzonderheid v. 't museum
,,du Louvre" (1856) en v. 't museum „des
Souverains" (1865).
Barbette (pAuLus) was geneesheer te Amsterdam in 't midden der 17e eeuw. Zijn werken, die eerst afzonderlijk in 't licht waren
gekomen, zijn later bijeengevoegd en onder
d. titel „Opera chirurgico-anatomica" te Leiden
in 1672 uitgegeven. Maugetus gaf ze in 1682
te Geneve met vele bijvoegsels nogmaals uit.
Barbetten zijn in d. vesting-bouwkunde
verheven plaatsen, waarop 't geschut gezet
wordt, als er geen geschut-gaten zijn. In d.
saillanten der bastions, ravelijnen, contre-garden en couvrefacen brengt men gewoonlijk
barbetten aan, om voor d. openingen der loopgraven 't omliggende terrein eener vesting in
alle richtingen te kunnen bestrijken, en ook
om 't openen der loopgraven te vertragen.
Barbeijrac (JOHANNES) werd 15 Mrt 1674
te Bezieres geb., maar week bij d. opheffing
v. 't edict v. Nantes met zijn ouders naar
Zwitserland. Eerst studeerde hij in d. theologie, later in d. rechten. Hij was, sedert 1697,
leeraar te Berlin; sedert 1710 leeraar in d.
rechten en geschiedenis te Lausanne, en sedert
1717 hoogl. in d. rechten te Groningen, waar
hij 3 Mrt 1744 stierf. Hij leverde d. Fransche
vertaling v. Puffendorff's Natuurrecht: „Le
droit de la nature et des gens" (Basle, 1706),
en later v. „De officio hominis ac civis". Van
Grotius' werk „De jure belli ac pacis" gaf
hij een vertaling (Amsterdam, 1724) en v.
Cumberlands Natuurrecht. Zelf schreef hij een
„Trait() de la morale des pares de l'eglise" en
een supplement op 't „Corps diplomatique" v.
Dumont.
Barbiano (JAN JAKOB), gob. in Navarre,
omstr. 1565, was een der Spaansche officieren,
die onder Parma en Spinola ons menig nadeel
hebben toegebracht. Hij had belangrijk deel
a. d. verovering v. Kamerijk, en was commandant v. Nieuwpoort, toen Maurits daar in
1600 slag leverde. Gedurende 't Twaalfjarig
bestand streed hij in Bohemen on Hongarije.
Hij word later door d. Koning v. Spanje bekleed met 't gezag over 't land tuss. d. Maas
on Sambre, en woonde then to Luik, waar
hij in 1620 stierf.
Barbie du Rocage (JEAN DENIS) was
een verdienstelijk aardrijkskundige, in 1760 to
Parijs geb. Hij genoot onderwijs v. d'Anville,
on trad in 1785 in dienst bij 't kabinet v.
medailles v. d. Kon. Fransche boekerij, maar
verloor dit ambt in 1793, toen 't Schrikbewind besloot alle ambtenaren der Bibliotheek
in hechtenis to nemen. In 1797 werd hij aardrijks-beschrijver bij 't ministerie v. Binnenl.,
in 1805 bij dat v. Buitenl. zaken, en in 1815
deken v, d. afd. wetenschappen bij d. academie
to Parijs. Hij vervaardigde d. plans en kaarten tot d. reize v. Choiseul Gouffier naar Griekenland; in 1788 d. Atlas tot Batthelemy's
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„reizen v. d. jongen Anacharsis", en in 1805
een gedenkstuk on een kaart voor Xenophons
„Terugtocht der 10 000". Hij vervaardigde ook
met d. s. Croix een kaart der tochten v. Alexander d. Groote, die Kaiser to Leiden in 1828,
door toepassing v. latero ontdekkingen, ten
behoeve v. d. „Comm. Geogr. in Arrianum" v.
P. 0. van der Chijs, verbeterde; voorts verzamelde hij met d. s. Croix d. hist.-aardrijksk.
gedenkwaardigheden v. 't geb. tuss. d. Zwarte
en Kaspische zee; voorts gaf hij een aantal
geogr. schriften en kaarten, o. a. in 1816 eon.
Atlas voor d. beoefening der oude geschiedenis (54 kaarten). Hij stierf 28 Dec. 1825. Zijn
zonen, JEAN GUILL. B. en ALEX. FRED. B., werden hoogleeraren to Parijs en verdienstelijke
geografen, a. wie goede kaarten en beschrijvingen to danken zijn.
Barbier. d. Vereeniging v. 't barbiersvak
met dat der chirurgie, die vroeger algemeen
in Europa bestond, en thans nog hier on daar
wordt aangetroffen, ontstond in d. middeleeuwen. Reeds in 1163, op d. Kerkvergadering
to Tours, werd a. d. monniken, die gewoonlijk
als geneesheeren optraden, verboden chirurgische kunstbewerkingen to doen. Dit verbod
is later meermalen herhaald. d. Monniken
namen nu d. leeken on vooral barbiers tot
dienaars, die al spoedig zelfstandig als heelmeesters werkzaam waren. Intusschen ontbrak 't niet geheel a. meer wetenschappelijk
gevormde chirurgijns, die soms alleen in d.
landtaal onderwezen en ge8xamineerd waren,
chirurgi vulgares geheeten, soms ook in d.
Lat. taal, wanneer zij d. naam v. chirurgi
physici droegen. Dezen waren meest reizende
operateurs; d. barbiers waren op vele plaatsen d. eenigen, bij wie men genees- of heelkundige hulp kon verkrijgen. d. Naijver v. d.
geneesheeren tegen d. wetenschappelijke chirurgijns veroorzaakte in Frankrijk, dat d.
faculteit v. Parijs d. barbiers in bescherming
nam, en v. daar d. naam Chirurgi a tonstrina,
Chirurgiens barbiers, terwijl d. wetenschappelijke heelmeesters, die reeds in d. 13e eeuw
to Parijs een eigen College de s. Come gevormd
hadden, Chirurgiens de longue robe werden
genoemd. Zulke collegian on broederschappen
ontstonden later in Engeland en ook elders.
(Zie Chirurgijn). In tegenstelling met d. balneatores of baders (zie Balneatores) mochten
d. Barbiers ook buiten hunne winkels scheren, koppen zetten en aderlaten; ook beenbreuken en ontwrichtingen en versche wonden behandelen. 't Laatste was a. d. balneatores verboden. Groote operation deden zij niet;
doze werden door meer wetenschappelijke
heelmeesters, die operateurs, breukrneesters
en steensnijders waren, verricht. Bij pestziekten werden d. barbiers door d. stedelijke regeering aangesteld, om onder toezicht der geneesheeren pestbuilen to openen en, to behandelen.
In d. 16e eeuw werden d. barbiers in Duitsohland met d. baders in een gildvereenigd.
Barbier (MARIE ANNA), te - Orleans geb.,
beoefende d. letterkunde en d. poezie, en schreef
voor 't tooneel:„ Arrie et Paetus" ; „Cornelia"
(1703); „Tomyris" (1707); „La mort de Cesar"
(1709). Doze zijn niet onverdienstelijk, maar lijden a. overdreven verheffing der vrouw. Zij is
ook d. schrijfster v. „Le Faucon" (comedie);
„Les fetes de l'ete" (opera); „Le jugement de
Paris" en „Les plaisirs de la campagne" (balletten). Al daze stukken zijn in eon deel vereenigd
on to Parr in 1755 uitgegeven. Zij over]. in 1745.
Barbier (ANTOINE ALEXANDRE), geb. to Coulommiers in 1765, over]. to Parijs 6 Dec. 1825,
was bibliothecaris v. Napoleon, en later be-

BAR.
atuurder der btjzondere boekerijen v. Lodewijk
XVIII; a. hem zijn d. bibliotheken to danken
v. 't Directoire, v. 't Consulaat, v. d. Staatsraad,
v. d. galertj der Louvre en v. d. koninklijke
lustsloten. Zijn „Nouvelle bibliotheque d'un
homme de gout;" Catalogue de la bibliotheque
du conseil d'état," „Examen critique des Dictionaires historiques les plus repandus", vooral
zijn Dictionnaire des ouvrages anonymes et
pseudonymes" en zijn arbeid in d. „Encyclopedie moderne" vormen d. gedenkteekenen
zijner geleerdheid.
Barbier (HENRI AUG.), geb. 28 Apr. 1805 to
Parijs, en overl. te Nizza, 14 Febr 1882, ontwikkelde zich na d. revolutie v. 1830 tot een
groot hekeldichter, die met gerechten toorn
en diep zedelijk gevoel, zonder tot persoonltjkheden te vervallen, geeselt wat laag en
verachtelijk is. Deze gedichten zijn in drie
bundels vervat: „Satires et poemes" (1837);
,Nouvelles satires" (1840) en „Satires" (1865).
In d. eerste komt voor: „L'Idole" (tegen d.
afgodische vereering v. Napoleon); „La Popularite" (tegen onedel volksgunstbejag); „Il
pianto" (d. toen treurige toestand v. Italie) en
„Lazare" (een zwarte teekening v. 't Engelsche
volkskarakter). Hij schreef ook : „Rimes historiques" (1843); „Silver, poesies diverses" (1864),
een bundel sonnetten en een bundel novellen.
Barbier D'Aucour (JEAN), lid der Fransche academie, omstr. 1641 te Langres gob.,
repetitor in 't college te Lisieux, was bestemd
voor d. balie, maar toen hij in zijn eerste
pleidooi bleef steken, wijdde hij zich a. d. letterkunde. Hij schreef: „Sentiments de Cleanthe"
(Par., 1672, 2 din en herdrukt in een deel, 1760)
en een uitmuntende critiek op d. „Entretiens
d'Ariste et d'Eugene" v. Bonhours, die er to
vergeefs d. uitgave v. zocht to beletten. Hij
stierf in 1694.
Barbieri, Zie Guercino da Cento (il).
Barbiers (PIETER PIETERSZ.), 26 Oct. 1748 to
Amsterdam geb., had zijn vader, d. decoiatieschilder P. BARBIERS, tot leermeester en werd
een bekwaam landschap-schilder en een der
beste meesters v. zijn tijd. In zijn jeugd, toen
't beschilderen der behangsels v. zalen in d.
smaak was, hield hij zich daar veel mode
bezig; zijn zaalstukken zijn soms door J. Lauwers gestoffeerd. Zijn onderwerpen bestaan
meest in boomrijke Geldersche en Drentsche
landschappen of, uit d. omstreken v. Haarlem
genomen, duinzichten, die hij met een dartel
penseel en groote technische vaardigheid uitvoerde. Barbiers heeft daarenboven room verworven, als handhaver der wetenschappelijke
richting in zijn kunstvak. Op d. verkoopingen
v. Brentano on Meynts to Amsterdam, werd
f 405 on f 360 voor zijn schilderijen bested,
en zijn teekeningen met 0. I. inkt of sapverTen golden f 25 en hooger. Barbiers heeft
veel kunstenaars gevormd, waaronder Jelgerhuis, Hulswit on Hansen. In 1822 werd hij
tot lid der Kon. Acad. v. beeld. kunsten to
Amsterdam benoemd, en 't genootschap Arti et
Amicitiae droeg hem 't lidmaatschap v. verdienste op. Hij overl. in 1842, on werd begraven
in 't familiegraf v. d. baron v. SLINGELANDT.
Barbiton of Barbitos was een muziekinstrument, bij d. Grioken in gebruik, maar
waarschijnlijk uit Perzie afkomstig, waar nog
een speeltuig barboed gehanteerd wordt. Veal
west men er niet van: volgens d. een was 't
Brie-, volgens d. ander zeven-snarig, volgens
d. een naar d. her, volgens d. ander naar d.
viool gelijkend.
Barba (J. B.) v. Padua vertaalde in Atm'ooze verzen (scio/ti) 't gedicht v. Sannazarius
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„De partu Virgin's" en J. B. BARBO v. Ravenna.
heeft eenige gedichten in d. „Rime scelte de
poeti Ravenneti" geschreven.
Barbou is d. geslachtnaam v. een reeks
v. boekdrukkers to Lyon, Limoges on Parijs.
JEAN B. gaf in 1539 d. „Oeuvres de Clement
Marot"; zijn zoon HUGUES B. to Limoges, in
1580 d. brieven v. Cicero a. Atticus; JOSEPH
GERARD B. v. 1755 t. 1773 d. „Classiques-Barbou"
on een menigte belangrijke werken in 't licht.
13arbu (Gebaard), heet in d. heraldiek v.
d. haan, wiens lellen v. andor email zijn dan
't dier; zoo voerde P. Raymond d. Hautpoul,
die in 1096 ter kruisvaart toog: d'or a deux
fasces de gueules, accompagne'es de six cogs de
sable, la patte droite leve'e, crates et barbus de
gueules et poses 3, 2 et 1.
Barbuda is eon Britsch eiland der Kleine

Antillen, 3 vk, geogr. mijl groot, met ruim
800 bew. 't Is een eigendom der famine CODRINGTON, die 't in 1680 v. kon. Karel II in
leen kreeg. Er groeit schoon geboomte, ook
katoen. maar geen suiker, en er is geen haven.
Barbuo (scipio) of Barbo Soncino
schreef „Sommario Deile Vito De' Duchi Di
Milano, Cosi Visconti, Come Sforzeschi Raccolto da diversi Auttori" (1584). Dit zeldzame
werk is to Venetia 't eerst gedrukt. G. Porro
v. Padua heeft voor dit werk al d. portretten
v. d. hertogen v. Milaan, die hij machtig kon
worden, in koper gesneden, en ze laten drukken met d. levensbeschrijvmg v. Barbuo (Zie
Clement Bibl. curieuse).
Barca, ongeveer 't oude Cyrenalca, is een
landstreek in Barbarije, tuss. Tripoli on Egypte,
omstr. 3000 vk. geogr. mijl groot. Eenige mijlen
langs d. kust, v. d. golf v. Sidra, en d. oasen
(vruchtbare plekken der woestijn) uitgezonderd, is d. bodem zandig, woest on onvruchtbaar. d. Bewoners, naar schatting 360 000, volgens d. mooning v. ROHLFS nauwelijks 300 000,
in getal, zijn meest alien Arabische nomaden, on belijden d. Mohammedaanschen godsdienst. Van 't N.-W.-deel is Barca d. hoofdstad;
v. 't overige, gewoonlijk d. woestijn v. Barca
genoemd,. Dome (bij d. bouwvallen v. 't oude
Cyrene),
't binnenland zijn d. oasen Siwah,
met d. stad v. denzelfden naam, en Augila.
Barca is v. Tripoli afhankelijk. Vergelijk Barth,
Wanderungen durch die Kustenlainder des
Mittelmeers" (Berl., 1849).
Barcarola (d.) is 't gondellied. d. Gondeliers to Venetia stellen veelal zelven doze liederen samen, on bedenken daarbij zeer aangename melodien, bijv. 't bekende lied „lin
pescator dell' onda." Auber heeft 't eerst d.
vorm der Barcarola in d. opera opgenomen.
Barcelona is d. hoofdstad v. 't Spaansche
vorstendom Catalonia en v. d. provincie Barcelona, die op 140 vk. geogr. mijl 850 000 bew.
telt. d. Stad, in handel on fabrieken d. eerste,
in rijkdom en grootte d. derde des Rijks, is
ook eon sterke vesting, heeft 250 000 inw. en
een vrij ruime haven, die echter voor oceaanbooten niet diep genoeg is. d. Stad wordt
door een citadel en twee schansen verdedigd.
Zij ligt a. een baai der Midden. zee bij d. mond
der riv. Llobregat. Er zijn veel kerken, 't slot
der oude graven v. Barcelona, 't kroonarchief
v. Arragon, een arsenaal en een geschutgieterij,
een universiteit, versch. openbare boekerijen,
een kabinet v. nat. zeldzaamheden, een artlllerie-school, een academie v. wetenschappen,
een teekenschool, door kooplieden voor 400
teekenaars ingencht, belangrijke fabrieken v.
zijden- on wollenstoffen, staal- on ijzerwerken
en vijf spoorweg-stations.
Barcelona (Nieuw) is een provincie met
29
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een hoofdstad v. denzelfden naam in d. Z.Amer. republiek Venezuela. d. Prov. ligt a.
d. Caraibische zee, t. W. v. Caracas, en bevat
op 643 vk. geogr. ruim 100 000 bew.
Negentienden v. d. bodem bestaat uit Liano's
(grasvelden) met groote kudden schapen, runderen en paarden. d. Hoofdstad ligt a. d. Nekort voor dat deze in zee stroomt, en
heeft 8000 inw., die veel handel drijven.
Barcelona Pozza di Gotta is een stad
op 't eil. Sicilia, niet ver v. Messina, a. d. riv.
Grangolla, met 21 000 inw. In d. nabijheid zijn
overblijfselen v. d. Dorische kolonie Tynctaris.
.Barcelos (PEDRO DE). Over dezen Portugeeschen Koningszoon bestaat 't werk: „Nobiliario del Conde de Barcelos Don Pedro,
Hyo del Rey Don Dionis de Portugal. Traduzido, castigade y con nuevas illustraciones
de varias notas per Manuel de Feria y Sousa"
(Madrid, 1646). Daze nobiliaire, in d. 14e eeuw
geschreven, is eerst drie eeuwen later in 't
licht gegeven. J. B. Labanna verrijkte 't met
aanteekeningen en tabellen, doch d. dood belette hem, die uit to geven. Emanuel de Moura
y Costareal markies v. Castel-Rodrigo, gezant
v. Flips IV, gaf dit werk in 1640 to Rome uit
met d. titel „Nobiliario de Don Pedro Conde de
Barcelos, hyo del Rey Don Dionis de Portugal,
ordenado y illustrado con notas y indices por
Juan Ballenta Labanna, Coronista del Reino
de Portugal." Emanuel Faria de Sousa bracht
dat werk vervolgens in 't Castiliaansch over,
voegde er d. aanmerkingen v. Labanna, v.
Montevolo, v. F. Machado de Castro y Silva,
v. Alvarez Ferreira de Vera en zijn eigene bij.
Barclay . (ROBERT), een beroemd kwaker,
werd in 1648 te Gordonstown in 't Schotsche
graafschap Murray geb. Met groote talenten
begaafd, gesterkt door een zorgvuldige opvoeding, werd hij ras d. krachtigste verdediger der leerstellingen zijner secte. Zijn werk
„Truth against calumnies" (Aberdeen, 1670),
tegen d. Presbyteriaanschen leeraar Mitchell
gericht, heeft veel bijgedragen, om d. algemeene meaning gunstiger voor d. kwakers
te stemmen. 't Beste en uitvoerigste werk
v. Barclay was : An Apology for the true
Christian Divinity as the same is preached
and held forth by the people in scorn called
quakers", dat hij a. koning Karel II opdroeg.
Met William Penn (zie dat art.) ondernam hij
vele reizen door Engeland, Holland en Duitschland. Hij overl. in 1690 te Wry bij Aberdeen.
Barclay (JoHN), geb. 28 Jan. 1582 to Ponta-Mousson in Frankrijk, maar uit Schotsche
ouders, genoot eon zorgvuldige opvoeding,
reisde in 1603 naar Engeland, waar zijn geleerdheid en dichterlijke gaven d. algemeene
aandacht trokken en ging in 1615 naar Rome,
waar hij 12 Aug. 1621 overl. Hij is 't meest
bekend door 't hekelschrift „Argenis", dat
dikvals herdrukt en in vele talon overgezet
is, en een bijtende schets v. d. zeden a. 't
Fransche hof bevat. (Voor d. bests uitg.
wordt d. Nederl. bij Elsevier gehouden). Van
zijn overige werken is 't leerboek „Icon animarum" ook veelmalen herdrukt.
Barclay . de Tally (Vorst MICHAEL), geb.
in 1761 to Walk in Lijfland, uit een zijlinie
der Schotsche Barclay's, die zich daar gevestigd had, trad reeds jong in Russ. kagsdienst,
on onderscheidde zich vooral in d. strijd tegen
d. Turken btj Akjerman on Bender zoo zeer,
dat hij snel bevorderd werd on in 1799 generaalmajoor was. In 1807 hield hij met zijn korps
't geheele Fransche leger twee dagen tegen
(bij Jankow en Landsberg), en verdedigde hij
Eylau hard.nekkig, tot hij zwaar gewond werd
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weggedragen. In 1810 werd hij minister v.
oorlog on in 1812 streed hij roemrijk bij Borodino, maar gedurende 't beslissend deel v.
d. strijd in 1812 werd hij door ziekte verhinderd daaraan deel to nemen. In 1813 echter
bij Bautzen en Leipzig ontwikkelde hij zijn
veldheerstalent ten voile, on als opperbevelhebber leidde hij in 1814 d. moeilijke krijgsbewegingen in N.-0.-Frankrijk, on bedwong
hij d. wanhopige stuiptrekkingen v. d. nederzinkenden Franschen adelaar. d. Verheffing
tot veldmaarschalk en d. titel v. vorst waren
zijn loon. Hij overl. in 1818, toen hij tot
herstel zijner gezondheid naar d. baden in
Bohemen reisde.
Bar Cochba, d. w. z. Loon der Ster, was
d. naam, onder welken zich simoN of SIMEON
voor d. beloofden Messias uitgaf en zich a.
't hoofd der Joden stelde, om hen v. d. Rom.
verdrukking to bevrijden. Na d. verwoesting
v. Jeruzalem hadden d. Romeinen reeds twee
opstanden in Palestina moeten dempen, maar
deze onder Bar Cochba was d. gevaarlijkste.
In 130 n. C., onder keizer Hadrianus, waagde
hij eerst schermutselingen tegen d. overheerschers, zag zijn aanhang snel toehemen, en
in 131 slaagde hij er in zich v. Jeruzalem
meester to maken, waarna hij feitelijk een
tijd lang meester was v. 't land. Hadrianus
ontbood echter d. bekwamen veldheer Julius
Severus uit Brittannio on belastte dezen met
d. demping v. d. opstand. Severus ontweek
met beleid een algemeen treffen, nam stad
voor stad, verraste eindelijk Jeruzalem en
ar Cochba in d. rotsvesting Bethar.
Bar
Daar vochten d. laatste worstelaars voor d.
Joodsche onafhankelijkheid met d. woede
der vertwijfeling. Op d. verjaardag der verwoesting v. Jeruzalems tempel onder Titus
(Op d. negenden dag v. d. maand Ab, 135 j.
n. C.) werd Bethar stormenderhand genomen.
Bar Cochba sneuvelde in 't bloedbad, on veel
geleerde rabbijnen werden gekruisigd of yenbrand. 't Getal der Joden, die in dezen vijfjarigen opstand omkwamen, wordt door schrijvers v. dien tijd op 600 000 geschat.
Bardeleben is d. naam v. eenige verdienstelijke mannen, aan wie Pruisen veel to
danken heeft. KURT V. B., geb. 24 Apr. 1796,
streed als jongeling in d. bevadingsoorlog
v. 1813, '14 on '15, huwde later met een
dochter v. AIIERSWALD, on werd veeltijds tot
volksvertegenwoordiger gekozen. Hij was dan
een ijverig maar bezadigd voorstander der
constitutioneele beginselen, -j- 13 Febr. 1854. —
ALBR. FRIEDR. V. B., geb. in 1803, kiom in
Pruisischen krijgsdienst tot generaal-luitenant
on werd onder d. uitstekendste cavallerieofficieren gerekend, 1- 11 Mei — HEINR.
AD. B., geb. 1 Mrt 1819, to Frankfort a. d. Oder,
studeerde in d. geneesk. to Berlijn en to Heidelberg, en werd hoogleer. in d. heelkunde to
Greifswald. In d. oorlog v. 1866 was hem 't
toezicht opgedragen over d. operation in d.
veldlazarets. Van zijn „Lehrbuch der Chirurgie
and Operationslehre", 4 din, verscheen in 1867
d. 5e druk.
Barden waren d. zangers en dichters der
GalliOrs en andere Keltische volkeren, zooals
der Britten, Kimren, Ieren en Schotten. Gelijk d. Skopen der Angelsaksers on d. Skalden
der Skandinavigrs, bezongon d. daden v.
goden on holden bij d. godsdienstviering en
bij d. feesten der vorsten, onder begeleiding
v. harpspel op d. chrotta (in 't Iersch cruit
on clarseach), stemden d. gemoederen der krijgslieden tot dapperheid, gingen met 't lager ten
strijde on waren d. herauten der vorsten on
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d. bemiddelaars tot d. vrede. Bij d. Galligrs
ging 't Bardenwezen spoedig to niet; maar
langer bestond 't in Wales, Ierland en Schotland. d. Barden vormden daar een gilde, dat
naar d. wijze v. een geestelijke orde geregeld
was en grooten invloed op yolk en vorsten
had. d. Dichter was bij d. Kelten, even als
bij d. Germanen, 't orgaan des yolks en d.
bewaarder der geschiedk. overleveringen. In
Wales werden d. privilegign en vrijheden der
Barden omstr. 940 door koning Howel-Dha
vastgesteld en in 1078 door Grijffyth ap Conan herzien en opnieuw geregeld. Te Caerwys, Aberfrau en Mathraval werden v. tijd
t. tijd groote wedstrijden in gedicht en gezang,
d. zoogen. Eisteddfods gevierd, waarbij d. kunstrechters door d. vorsten aangesteld waren.
Wel verloren bij d. verovering v. Wales door
Eduard I in 1284 d. Barden hunne voorrechten en werden zij zelfs vervolgd, doch zij
bleven nog lang daarna bestaan, en Eisteddfods werden met goedkeuring der regeering
nog gehouden tot a. koningin Elizabeth. In
lateren tijd zijn ter wederopwekking v. d.
oud-nationale Keltische dichtwijze versch.
vereenigingen ontstaan, zooals in 1770 d.
Gwyneddigion Society, in 1818 d. Cambrian
Socioty, en in d. 19e eeuw Cymmoridion of
d. Metropolitan Cambrian Institution. Aan
daze vereenigingen hebben wij verzamelingen
v. overblijfselen der Bardenliederen te danken,
waaronder die v. Myrddyn ap Morfryn, v.
Myrddyn Emrys en Taliesin d. belangrijkste
zijn. Vergelijk Jones „Relics of the Welsch
Bards" (Lond. 1794); Owen The Myvyrian
Archeology of Wales" (3 din. Lond. 1807);
William „Ar barddoniath Cymraeg" (Dolgelly,
1828). In Ierland ging 't gilde der Barden, die
daar bijzonder om hun harpspel beroemd waren, na d. verovering door Hendrik II to niet,
en sedert d. veldslag a. d. Boyne werd 't geheel vernietigd. Als laatste Iersche bard wordt
beschouwd Turlogh O'Carolan, geb. 1670, overl.
1737, wiens gedichten door Furlory in 't Engelsch overgezet zijn. Andere bardenliederen
vertaalde miss Brooke in hare „Relics of Irish
poetry" (Dubl. 1789) en Hardiman „Irish Minstrelsy" (Dubl. 1831, 2 dln). d. zoogen. Fenische zangen, die in d. uit Gaelische navolging
door Macpherson samengevoegde vertaling,
als d. zangen v. Ossian (zie dat art.) door geheel Europa bekend geworden zijn, ontstonden in Ulster, 't N. v. Ierland, en hebben zich
over Man, d. Hebriden en Argyle door Schotland verbreid. Bij d. Germanen was d. naam
Bard onbekend, ofschoon in d. Duitsche literatuur lang over Barden en Bardenzangen
gesproken is, en Klopstock met zijn volgers
meer bijzonder een godsdienstig en krijgszuchtig lied, een strtjdzang, Bardiet noemden.
Bardes (WILLEM DIRKSZ.), schepen v. Amsterdam, werd in 1542 tot schout benoemd
en in 1550 door Karel V als schout v. 's Keizerswege aangesteld. Van dat oogenblik werkte
d. burgemeester HENDRIK DIRKSZ. hem tegen,
en onder d. burgerij ontstond een partij, die
't met d. schout, en een partij, die 't met d.
burgemeester hield. In d. hitte v. d. twist
werd er een lasterlijke beschuldiging bij d.
Opper-inquisiteur to Leuven ingediend, dat
Bardes een wederdooper was. d. Leugenachtigheid der aanklacht bleek, d. lasteraars
werden terechtgesteld, en Bardes werd in
1563 en 1564 tot burgemeester gekozen. Toch
bleef hij verdacht v. „Lutherye" en werd hij
zelfs voor d. Rand v. Beroerte gepijnigd, maar
onschuldig bevonden. Hij overl. krankzinnig te
Delft in 1568. Zijn zoon WILLEM BARDES was een
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krachtig tegenstander der Spaans. overheersching, in 1574 stadhouder v. Sonoy in N.-Holland, in 1578 bevrijder en burgemeester v. Amsterdam, en in 1586 handhaver v. 't stedelijk
gezag tegenover Leicester. Hij overl. in 1601.
Bardesanes, d. i. zooN v. DAISAN was een
gnostisch wijsgeer uit 't midden der 2e eeuw.
Hij heette vermoedelijk zoo, omdat hij geboren was nabij d. rivier Daisan, in 't rijk Edessa,
a. d. bovenloop v. d. Euphraat. Hij was v. der
jeugd of d. trouwe vriend en raadsman v. d.
vromen koning AI3GAR - BAN - MANOE. d. Kerkvaders roemen zijn wijsheid en dichterlijken
geest. Hij dichtte godsd. lofzangen, die verloren zijn gegaan, en d. aanhangers zijner begrippen hebben tot 't eind der 5e eeuw in
Syrig en Egypte als secte bestaan.
Bardili (CHRIST. GOTTFR.) geb. 28 Mei 1761
te Blaubeuren in Wiirtemberg, leeraar der
philosophie a. 't gymnasium to Stuttgart, is
d. schrijver v. „Grundrisz der ersten Logik,
gereinigt von den Irrthumern bisheriger Logiken ilberhaupt, der Kantischen ins besondere;
keine Kritik, sondern eine midicina mentis,
brauchbar hauptsachlich fur Deutschlands
kritische Philosophie" (Stuttg. 1800), een duister werk, dat echter door d. titel opzien
wekte. Later schreef Bardili nog „Philosophische Elementarlehre" (Landsh. 1806) en
„Beitrage zur Beurtheilung des gegenwartigen Zustandes der Vernunftlehre" (Landsh.
1803). Hij overl. to Stuttgart in 1808.
Bardoux (AeitNoR), een Fransch staatsman, werd geb. in 1831 to Clermont-Ferrand.
Hij studeerde in d. rechten, vestigde zich als
advocaat in zijn geboortestad, werd er in 1870
maire en in 1871 afgevaardigde naar d. Nationale. Vergadering. Hij schaarde zich onder
d. gematigde republikeinen en was v. 1877 t.
1879 onder 't presidentschap v. Mac Mahon
minister v. Onderwijs. In Dec. 1882 werd hij
tot levenslang senator benoemd. Hij schreef
o. a. ,,Les logistes et leur influence sur la
societe francaise" (1878); „Le comte de Montlosier et be gallicanisme" (1881) en „Dix annees
de vie politique" (1882).
Bareges of Barrages-les-Gains is
een badplaats in 't Frans. dep. der OpperPyrenegn, in 't dal v. dezen naam, 37 K. M.
t. Z. v. Tarbes, a. d. voet v. d. berg Tourmalet,
met bijna 700 inw., een hospitaal en warme
baden, die een temperatuur v. 30. a 45° C.
hebben; zij worden zoo wel in- als uitwendig
gebruikt, on zijn door geheel Frankrijk en
ook daarbuiten vermaard. 't Luchtige wollen
weefsel barege is in dit dal 't eerst vervaardigd.
Bareli is d. naam v. een district en hoofdstad in 't N.-W. v. Britsch-Indig, tuss. d.
Himelaya-keten en d. Ganges-rivier. 't District bevat op ruim 7700 vk. geogr. mijl ruim
anderhalf millioen bew., voor drie vierden
Hindoes en voor een vierde Mohammedanen.
Er is een gematigde warmte en een vruchtbare bodem, die suikerriet, rijst, tabak en
dadels voortbrengt. d. Stad Bareli heeft ruim
100 000 inw., ligt a. 't riviertje Jooa, een tak
v. d. Ramganga, die in d. Ganges vloeit, is V.
groot krijgskund
ig belang en heeft daarom
een sterk garnizoen. In dit district ligt nog d.
bloeiende handelsstad Pilebhit met 30 000 inw.
Barendrecht is een gemeente op 't Z.-Holl.
eil. IJselmonde, telt 3000 inw. en bestaat uit een
polder en d. dorpen 0.- en W.-Barendrecht. Er
is een spoorweg-station v. d. ltjn Rotterdam—
Dordrecht, ruim 8 KM. v. Rotterdam en bijna
10 KM. v. Dordrecht.
Barendse (JAN), door 't yolk Jan de Lapper
genoemd, was in 't midden der 17e eeuw
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schoenmaker to Haarlem, then d. Engelsche
oorlog uitbrak. Hij nam dienst als bootsman
onder M. Hz. Tromp, en toen zijn kapitein en
diens luitenant sneuvelden, en 't yolk 't schip
a. d. vijand wilde overgeven, plaatste hid zich
met een brandende lont bij d. kruitkamer,
zeggende dat hij die er in zou werpen, als d.
manschap niet goed vocht. Alleman deed then
zijn plicht, een Engelsch schip werd in d.
grond geboord, en een tweede reddeloos geschoten. Tromp ontbood na d. slag d. kapiteins
bij zich tot 't houden v. scheepsraad en zag
vreemd op, toen bootsman Barendse verscheen,
maar gaf hem, toen hij 't gebeurde had vernomen, zitting in d. mad, en zorgde, dat hij
v. d. Staten een gouden keten met gouden
gedenkpenning ontving. Na d. vrede v. 1654
keerde hij tot zijn ambacht terug, maar bij
't uitbreken v. d. tweeden Engelschen oorlog
in 1665 verwierf hij 't commando over d.
„Maarseveen", een fregat v. 42 stukken. Hiermede teisterde hij menig vijand, maar in 1666
sneuvelde hij. .Op 't Spaarn to Haarlem, tegenover d. Melkbrug, is een gedenksteen gemetseld in d. gevel v. 't huis, waarin hij zijn bedrijf uitoefende.
Barendsen (DIRK), geb. in 1534 to Amsterdam, beoefende d. schilderkunst en d. letterkunde. Van 1555 t. 1562 vertoefde hij in Itali6,
hoofdzakelijk to Venetia ten huize v. Titiaan,
die hem bijzonder genegen was, en wiens
manier hij zich eigen maakte. Hij verkeerde
met Marnix v. s. Aldegonde, en briefwisselde
in 't Latijn met D. Lampsonius. In 't Rijksmuseum to Amsterdam is een portret v. Alva
v. zijne hand. Hij overl. in 1592.
.Barendsz. (wILLEM), een der koenste en
ervarenste zeevaarders uit d. 2e helft der
16e eeuw, was op 't eil. Terschelling geb.
Zijn hoofddoel was 't vinden v. een Noordelijken zeeweg naar Indi6 en China. In 1594
rustte Amsterdam, Enkhuizen en Zeeland
ieder een schip uit tot 't zoeken v. zulk een
weg. Barendsz. voerde bevel over dat v.
Amsterdam, en bereikte langs d. W.-kust v.
Nova-Zembla d. 70sten breedtegraad. In 1595
ging een eskader v. zeven schepen uit op
deze ondememing, en wij vinden nu Barendsz.
.voor 't eerst in gezelschap v. Jakob v. Heemskerk op 't groote schip v. Amsterdam; zij
bereikten then op 21 Aug. d. Traanbaai in
str. Waaigat, maar wachtten vruchteloos op
een gelegenheid om Oostwaarts door 't ijs
te dringen. In 1596 zonden eenige Amsterd.
kooplieden twee schepen uit, om een N.-0.zeeweg naar China en Indig to vinden, 't eene
onder J. Cz. Rijp, 't andere onder Heemskerk
en .Barendsz. d. Staten hadden een premie v.
/25000 uitgeloofd voor 't vinden v. d. weg.
Heemskerk en Barendsz. werden op 76. N.B.
op d. kust v. Nova Zembla door 't ijs ingesloten en gedwongen daar te overwmteren.
Na 't doorstaan v. onbeschrigelijke ellende
waagde 't overschot der bemanning op 14
Juni 1597 d. terugtocht in een open boot langs
d. kust. Barendsz. stierf onderweg op 20 Juni.
Heemskerk bereikte met 16 man na een tocht
v. 400 geogr. injjl. Kola a. d. Witte zee, en
vond daar J. Cz. Rijp, die er overwinterd
had en d. geredden naar 't vaderland bracht.
23arere de Vieuzac (BERTRAND), geb. 10
Sept. 1755 te Tarbes, is een der afschuwelijkste
leden v. 't Schrikbewind geweest, wiens wandaden door Macaulay in een doorwrocht Essay
a. d. kaak zijn gesteld. Hij handelde niet uit
staatk. beginsel, maar volgens eigenbaat en
zelfzucht. Hij was eerst advocaat to Toulouse, later raadsheer te Bigorre, werd in
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1789 naar 't Parlement afgevaardigd, en vervolgens lid der Constituante, der Conventie
en v. 7 Apr. 1793 tot a. d. val v. 't Schrikbewind lid v. 't comito du Salut Public. Hij
stemde voor d. dood des Konings, was d.
aanklager v. Custine, zette wan tot d. gruwelen in de Vendee en tot d. „Levee en.
masse" (gansch Frankrijk to wapen), verwoestte d. koningsgraven te s. Denis, woedde
vreeselijk te Lyon, bewerkte d. val v. DANTON
en v. ROBESPIERRE, maar werd then zelf aangeklaagd en tot deportatie veroordeeld. Hij
ontsnapte en deelde in d. amnestie. Gedurende
d. Restauratie woonde hij als balling to Brussel,
maar na d. JuLi-omwenteling v. 1830 keerde
hij naar Frankrijk terug, en went hij prefect v.
't dep. Hautes Pyrenees. Hij overl. 14 Jan. 1841.
B aret (biretum) is een muts met vier
uithoeken, die door d. geestelijken bij begrafenissen, procession en onder 't prediken gedragen wordt. Bij d. lagere geestelijken is
deze zwart, bij d. hoogere rood. In vroeger
tijd waren d. priesters gewoon 't hoofd met
d. zoogen. humeral to bedekken, die 't langst
in Frankrijk in gebruik bleef. Later kwam
een eenvoudige muts in gebruik, die eindelijk
door d. baret vervangen werd, wanneer is
echter niet bekend. In ons vaderland wordt
d. ronde baret bij d. toga gedragen, en dus
door hoogleeraren, rechters, leden v. d. balie
en predikanten.
B aret (EuokNz), geb. in 1816 te Bergerac,
bestudeerde hoofdzakelijk d. Spaansche en
Fransche letterkunde, doorzocht vlijtig en
langdurig d. Spaansche bibliotheken, en werd
in 1854 hoogl. in d. letteren te Clermont-Ferrand. Hij schreef: „De l'Amadis de Gaule"
(2e dr. 1873); „Espagne et Provence" (1875);
„Du poeme de Cid" (1858); „Histoire de la
litterature espagnole" (1863) en „Les troubadours; leur influence sur in litterature du midi
de PEurope" (3e dr. 1867). Daarenboven leverde
hij vertalingen v. drama's v. Lopes de Vega
en vele artikelen in encyclopaedische werken.
Baretti (GUISEPPE MARC. ANT.), geb. 25
Apr. 1719 to Turijn was een groot geleerde
en een talentvol schrijver, die even vloeiend
in 't Spaansch, Fransch en Engelsch ale in 't
Ital. schreef, maar zich door zijn staatkundige meeningen en scherpe critieken vervolgingen op d. hall haalde, zoodat hij uitweek
en na vele reizen zich to London vestigde,
waar hij 6 Mei 1779 overl. Er bestaat v. hem
een bundel gedichten „Poesie piacevoli", vele
vertalingen, een bundel „Lettere famigliari"
(gemeenzame brieven) en „Frusta letteraria"
(letterk. zweep), dat herha.aldelijk gedrukt is,
en als classiek beschouwd wordt. Zijn hoofdwerk is: ccount of the manners and customs of Italy". Al zijn werken zijn verzameld uitgeg. to Weenen in 181&
Barges (JEAN JOS. L.), geb. 27 Febr. 1810
to Auriol in Provence, beoefende to Marseille
en door reizen in A. lgerie en Palestina 't
Arabisch, 't Hebreeuwsch en andere Oostersche talon, en werd in 1842 hoogl. bij d. theol.
faculteit te Parijs. Hij schreef voorn. monografiZn, bijy. ,Temple de Baal a Marseille"
(1847); „Histoire des Beni-Zeiyan. roil de
Tlemcen'' (1852); Les Samaritains de Naplouse" (1855); „Hebron et le tombeau du
patriarch Abraham" (1863) en „Notice sur
deux fragments d' un Pentateuque" (1865).
Barham (RICHARD FARRIS), geb. 6 Dec.
1788 te Canterbury, clergyman in d. s. Paulskerk te London, wear hij 17 Juni 1845 overl.,
is d. beroemde schrijver der „Ingoldsby legends", eon reeks humoristische verhalen in
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proza en dichtmaat, die veel malen zijn herdrukt. Ook schreef hij : Some account of my
cousin Nicholas" (3 dln, 1841) en The life
and remains of T. E. Hook" (2 dln, 2 dr. 1853).
Barhebraeus (d. i. zoon des Joods, wijl
zijn wader een gedoopte Jood was), eigenlijk
geheeten Gregorius Abelfaradsj-ben-el-Aroen,
werd to Malatia in Armenie in 1226 geb. en
is als Arabisch en Syrisch schrijver beroemd.
Onder d. leiding zijns vaders, die geneesheer
was, beoefende hij d. Arabische, Syrische en
Grieksche taal, d. wijsbegeerte en d. geneeskunde ; hij verwierf zich daarin zoo uitgebreide
kennis, dat men hem d. Phoenix der eeuw
noemde. In zijn 20e jaar werd hij bisschop v.
Gula en in 1264 wijbisschop, welke waardigheid in d. Armenische kerk d. hoogste is na
die v. patriarch; deze betrekking bekleedde
hij roemvol tot in 1266, 't jaar v. zijn dood.
Van zijn werken, in 't Syrisch en Arabisch,
welke alle bewaard zijn, doch in d. bibliotheken, bijzonder in die v. 't Vaticaan, als begraven liggen, dient vermeld : zijn „Autobiographic" uitgegeven door Assemanni, en een
kroniek v. Adam tot op zijn tijd in 3 dln,
door Tullberg in Upsal uitgegeven. Op aanzoek zijner vrienden verkortte Barhebraeus
deze kroniek in 't Arabisch, welke verkorting Pococke met d. Lat. vertaling uitgaf
(Oxford, 1663). Een Syrische spraakkunst v.
Barhebraeus is omstr. 1850 door Bertheau to
Gottingen uitgegeven. Onder zijn wijsgeerige
schriften behoort voorn. „'t Boek der hoogste wijsheid" dat een stelsel v. Aristotelische
wijsbegeerte bevat.
.Bari is een bevestigde stad met een goede
haven, d. hoofdplaats v. d. Zuid-Ital. prov.
Terra-di-Bari, in een schoone streek. d. Prov.
heeft op 111 vk. geogr. miji 700 000 bew., d
stad 60 000 inw. d. Spoorwegen v. Foggia
naar Otrante en die near Tarente ontmoeten
elkander bij deze stad. Zij is d. zetel v. een
aartsbisschop, en drijft levendigen handel in d.
voortbrengselen v. 't land, n.l. graan, olijfolie,
amandelen, vijgen, agrumi, wijn, zijde, katoen
en wol. Van 852 t. 871 stond Bari onder 't
gezag der Saracenen, wien 't door d. Grieksche keizers ontnomen werd. In 1059 kwam
Bari in d. macht der Noormannen, later a. d.
vorsten v. Apulie, en 't werd met dit gebied
bij 't koninkrijk Napels ingelijfd.
Baribal, Zie Beer.
Bariet Zie Baryt.
Barilla (Salsola sativa L.) heet in Spanje
d. langs d. kust der Middellandsche zee groeiende eenjarige plant, waaruit d. Alicantische
soda bereid wordt. Zij behoort tot d. nat.
fam. der Chenopodiaceen, en draagt korte,
dikke, bijkans rolronde bladeren, en onaanzienlijke, ten getale v. 5 it 7 in d. bladoksels
bijeenstaande bloemen. d. Naam barilla wordt
in d. handel niet zelden op d. Alicantische
soda zelve toegepast.
Baring brothers and Co. is d. naam
v. 't bankiershuis te Londen, dat v6Or d. verhefibig der Rothschilds 't voomaamste der
wereld was, nog thane een onbeperkt vertrouwen geniet, en sinds 't midden der 18e
eeuw grooten invloed op Engelands staatkunde en handel heeft gehad. d. Stichter v.
't bankiershuis was FRANCIS BARING, geb. 18
Apr. 1740 te Exeter. Hij stamde of v. een predikant te Bremen, werd lid v. 't Parlement,
was d. raadsman v. William Pitt en v. koning
George III en overl. 12 Sept. 1810. Zijn zonen
en kleinzonen bewezen in moeilUke tijden
groote financieele diensten a. d. staat, hadden in 't Parlement grooten invloed, waren
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veelal directeuren, soms gouverneur v. d. Engelsche Bank of kanselier v. d. schatkist. In
d. 19e eeuw stonden a. 't hoofd der firma :
FRANCIS TORNHILL B., geb. 20 Apr. 1796, meermalen minister en kanselier v. d. schatkist, tot
pair verheven met d. titel v. lord Northbrooke
en overl. 6 Sept. 1866; THOMAS B., geb. in 1800,
lid v. 't Parlement en herhaaldeltjk gouverneur v. d. Bank, overl. 18 Nov.1873, en JOHN B.,
geb. in 1800 en te Oakwood overl. 17 Apr.1888.
Baring - gould (sABniE), geb. in 1834 in
Devonshire, godsdienstleeraar te East Mersea
in Essex, schreef vele histor. en godsd. werken, waarvan d. voorn. zijn: The origin and
development of religious belief" (2 dln., 2e dr.
1870); „The path of the Just" (1857); „Curious
myths of the middle ages" (3e dr. 1870);
Curiosities of olden time" (1869) ,• In exitu
Israel" (2 dln, 1870); „Sermon sketches" (2e dr..
Lives of the Saints" (12 dln, 1872 e. v. v.)
1872),
en „Village
Village conferences on the creed" (1873).
.Bariton, ook Bardon, Viola di Bardone geheeten, is een speeltuig met zeven
snaren, in gedaante overeenkomende met d.
viola di gamba: daarenboven zijn onder d.
hals nog versch. draad-snaren, die d. kunstenaar met d. duim drukt, terwijl hij d. andere
met d. stok strijkt. Dit speeltuig werd in
1700 uitgevonden, en door Carl Franz te Weenen aanmerkelijk verbeterd. In d. vocaalmuziek noemt men Baritou of Basse-taille d.
mannenstem, die wel niet d. zwaarte en volheid v. d. bas heeft, maar ook niet d. hoogte
v. d. tenor bereikt.
Barium, Zie Baryt.
Bar - Dona is een der namen, waardoor d.
apostel Petrus werd aangeduid. (Zie 't art.

Petrus).
Bark heet d. grootste soort v. koopvaar-

dijschepen, die in d. groote vaart gebruikt
worden; zij heeft in grootte en vorm d. meeste
overeenkomst met 't fregat, voert eveneens
drie masten en verschilt daarvan alleen door
't tuig v. d. bezaansmast, die noch mars- noch
ra-zeilen, maar een bezaan- en een gaffeltopzeil voert. Onder d. oorlogsschepen kept men
geen barken; brikken v. 18 stukken voeren
echter dikwijls een derde mast met 't tuig v.
een bark, hoewel ze brik heeten.
Barkas heet d. grootste sloep a. boord
der oorlogs- en koopvaardijschepen. Zij is bestemd tot 't uitbrengen v. ankers, 't halen
v. water en ander zwaar werk; hare plaats
is midscheeps, tuss. d. grooten en fokkemast in d. barring. Voor oorlogs-expedition
wordt zij met een caronade gewapend, welker slede over d. geheele lengte der barkas
v. voor naar achter doorloopt. Zij is overigens
voorzien v. losse davits en v. een schijf in d.
steven tot 't lichten v. stop- en werp-ankers.
Op kleinere schepen is d. barkas tevens werksloep. Ztj wordt doorgaans met dubbele riemen, d. I. met twee roeiers op iedere doft
geroeid, en kan ook zeil voeren.
Barker (JOarr), geb. te Bakewell in Derby
op 't eind der 18e eeuw, vertrok in 1799 als
agent der Eng. 0. L Compagnie naar Aleppo,
en klom op tot Britsch consul-generaal in
Egypte. Hij legde dit ambt in 1834 neder, om
een kweeking v. fijne ooftsoorten aan te leggen in 't schoone dal Suedia, op weinig KM.
afstands v. Antiochie, a. d. rivier d. Orontes.
Hier heeft hij veel nut gesticht door 't yenedelen en acclamatiseeren v. Oostersche vruchten, 't overbrengen v. geschikte varieteiten
naar Europa en ook op d. beschaving en welstand v. zijn nieuw vaderland. HU overl. daar
5 Oct. 1849.
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ontwikkelde zich tat een verdienstelijk schilder v. veldslagen; hij genoot lang 't onderricht V. HORACE VERNET te Parijs, en wordt
wet eens d. Britsche Vernet genoemd. Btj voorkeur schilderde hij tafereelen met paarden,
bijv.„d. Ontmoeting tuss. Wellington en BEIcher bij Belle Alliance”; „Napoleon na d. slag
bij Bassano"; „Wellingtons tocht over d. Pyreneen", „d. Slag bij Balaklava", en na 't
bijwonen v. d. oorlog tuss. Pruisen en Frankrijk „Aanval der Pruis. kurassiers bij Vion-vine"; „Napoleon, zich overgevende na d. slag
bij Sedan" en nog versch. aangrijpende tooneelen. Hij overt. 27 Dirt 1882.
Bar.key (NIKOLAAS), geb. te Bremen in
1709, studeerde in Nederland, werd predikant
to Middelburg, .daarna hoogi. in d. theologie
to Bremen, en m 1767 predikant te 's Gravenhage, waar hij 18 Juni 1788 overt. Hij schreef:
„Bibliotheca Bremensis"; „Bibliotheca Hagana" en ook geschriften in 't Nederlandsch,
bijy. „Veilige weg tot een genoegelijk lichaamlijk, geestelijk en zalig eeuwig leven" (1747).
13arlaitin d. I3eilige was een Oostersch
kluizenaar, die omstr. 300 n. Christus leefde.
Zijn lotgevallen zijn omgewerkt tot een geestelijken roman, die onder d. naam v. „Barlaam
en Josaphat" op 't eind der middeleeuwen tot
een volksboek is geworden, en in d. meeste
talen v. West-Europa overgezet. d. Gedenkdag
v. s. Barlaam is 27 Nov.
Barlaam v. Seminara was een Grieksche
monnik uit d. orde v. s. Basilius, en werd in
1331 abt v. 't s. Salvator-klooster te Konstantinopel. Hij werd door keizer Andronicus Palaeologus naar paus Benedictus XII te Avignon
afgevaardigd, om een vereeniging tuss. d.
Roomsche en Grieksche kerk te beworken,
'tgeen echter niet gelukte. Hij mengde zich
in d. godsdiensttwisten in zijn vaderland, en
maakte zich door zijn hoogmoed en scherpe
aanvallen veel vijanden, zoodat hij in 1341 naar
Italie week, waar hij in d. R. Bath. kerk
werd opgenomen en door paus Clemens VI
tot bisschop v. Gerasi werd verheven. Hij
overt. in 1348, d. roem nalatende v. even goed in
d. wis- en sterrekunde als in d. wijsbegeerte
en theologie ervaren te zijn.
13arla,eus, Zie Baarle.
13arlain2ont (CHARLES, baron, later graaf
v.), heer v. Floyon en Hautepenne,genoot d.
gunst en 't vertrouwen v. kon. Fihps II, die
hem voor zijn vertrek naar Spanje tot stadhouder v. Namen aanstelde. In d. staatsraad
vormde hij met Granvelle en Viglius d. zoogen.
a,chterraad, die 't eigenlijk landsbestuur in handen had. Hij was een fel maar open en ridderlijk tegenstander v. 't Verbond der Edelen,
v. 't streven v. prins Willem v. Oranje, een
krachtige steun v. d. Landvoogdes, v. Alva en
Requesens. Van hem is d. uitdrukking:„Ce
ne sont que des gueux” op d. verbonden edelen
doelende, die 't smeek:schrift a. d. Landvoogdes brachten. Hij overt. in 1579. Van zijn zeven
zonen hebben er vier d. Spaansche zaak ijverig
gediend : GILLES, heer v. Hierges, die in 1575
't bloedbad te Oudewater aanrichtte, sneuvelde
voor Maastricht in 1579; LANCELOT, graaf v.
Mogen, die in Gelderland en Groningen dapper
streed en jong stierf; FLORIS, heer v. Floyon,
werd stadhouder v. Artois, Namen en Luxemburg en overt. in 1620; CLAUDE, heer v. Hauteenne, werd Spaansch stadhouder v. Gelderland, nam in 1581 bij verrassing 't kasteel v.
Breda, en liet d. stad plunderen, maar sneuvelde bij d. schans te Engelen tegen Hohenlo.
Barleria is d. naam v. een plantengesl.
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uit d. fam. der acanthaceen, en omvat kruiden
en heesters uit warme gewesten, maar die
om d. schoone bloemen ook in kassen gekweekt worden, waar d. temperatuur niet
onder 10" C mag dalen. B. bispinosa Vahl
(Justicia bispinosa Forsk.) is uit Arabie, en
heeft lange paarse bloemen; B. longifolia in
O:-Indict, wordt als geneeskrachtig tegen waterzucht gebruikt.
Barletta is een aanzienlijke handelsstad
met 32000 inw. in d. Z.-Ital. prov. Terra di
Bari, a. d. Adriatische zee, bij d. mond der
Ofanto. d. Haven is door een kasteel beschermd;
er is een oud paleis v. MA/TIRED, een hoogeschool en op 't marktplein een, uit zee opgedolven, bronzen standbeeld v. keizer HERACLIUS, drie Meter hoog.
Barlow (JOEL), beroemd als schrijver der
„Columbiade", 't eerste epos, in N.-Amerika
gedicht, were te Reading in Connecticut in
1755 geb. Reeds vroeg toonde hij aanleg voor
d. wetenschap en voor d. dichtkunst; in d.
Amerikaanschen bevrijdings-oorlog diende hij
als vrijwilliger ; in 1785 reisde hij naar Europa;
hij begroette met zooveel geestdrift d. kort
daarna uitbrekende Fransche omwenteling,
dat d. constitutioneele vereeniging te Londen
hem naar Parijs afvaardigde, om d. Nationale
Conventie geluk te wenschen. Hij werd daar
met uitbundige goedkeuring ontvangen, en.
verwierf 't Fransche burgerrecht. Minder vriendelijk werd hij begroet door Pitt, toen hij in
Engeland terugkeerde; deze beschouwde hem
als een agent der Engelsche Jakobijnen, en
beraamde geweldige maatregelen tegen hem.
In 1795 verliet Barlow Engeland, om op last
v. Washington met d. Barbarijsche roofstaten over d. bevrijding der gevangen Amerikanen te onderhandelen, waarin hij zoo wet
slaagde, dat zijn regeering hem openlijk dank
betuigde. Na zijn terugkomst te Parijs gaf hij
brieven a. zijn medeburgers uit, waarin merkwaardige denkbeelden over wetgeving, staatkundige en burgerlijke vrijheid voorkomen.
Later keerde hij naar zijn vaderlan,c1 terug;
kocht in d. nabijheid v. Washington een landgoed, en arbeidde daar a. een plan voor een
groote universiteit of polytechnische school;
doch dit ontwerp vond geen genoegzamen
bijval. Hij wijdde zich daarna a. d. bearbeiding eener geschiedenis v. d. Amerikaanschen
vrijheidsstrijd, maar werd in 1811, als gezant
der Vereenigde Staten, naar Parijs gezmiden.
In 1812 volgde hij d. Franschen Keizer naar
Rusland ;• doch hij stierf 22 Dec. 1812 te Zarnawits Krakau. d. Boven genoemde „Columbiade", die in 1807 te Philadelphia, in een
prachtigen druk, verscheen, wordt wegens
d. rijke, schitterende tooneelen en schoone
denkbeelden, niettegenstaande vele gebreken,
voor een heerlijk dichtwerk gehouden. 't Is
eigenlijk een uitgewerkte behandeling v. een
vroeger door hem uitgegeven „Vision of Columbus", een droom of verschijning, die Columbus in zijn gevangenis te Valladolid zou
gehad hebben. Barlow schreef ook een comisch heldendicht „Hasty pudding" en 't gedicht The conspiracy of kings".
Barlow (momAs), verdienstelijk Eng. kopergraveur, werd in 1823 geb. en overt. te
Londen in Dec. 1889. Hij werd in 1873 lid der
Royal academy en in 1886 directeur der teekenschool in South-Kensington-museum. Zijn
roem werd voorn. gevestigd door zijn meesterlijk geetste portretten v. historische personen.
Barlowe (N.) was een beroemd Engelsch
horlogemaker. Hij vond in 1676 d. repetitie-
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pendule uit en 15 jaar later 't horloge v.
gelijke soort. Zijn mededinger QUARE vervaardigde horloges, die boven d. zijne d. voorkeur
verwierven, doch Barlowe behield d. roem
der uitvinding.
Barmen is een stad in 't Pruis. district
Diisseldorf, in 't Wiipper-thal a. d. spoorweg
n. Elberfeld. Voor 1706 lagen in 't dal v. d.
Wiipper slechts eenige dorpen, maar door d.
zich ontwikkelende linnen-industrie, werden
deze dorpen tot drie wijken: Boven-, Middenen Beneden-Barmen, die nu te zamen een
stad zijn v. twee uur gaans lengte met 96 000
inw., die allerlei geweven goederen vervaardigen en uitgebreiden handel drtiven.
Barmhartige broeders
(Fr. Freres de
la charite) is d. naam v. een monnik-orde, in
1540 gesticht door J. Ciudad te Sevilla tot 't
verplegen v. zieken. d. Leden dezer orde leven
v. d. inzameling v. liefdegaven, en zijn over
vele landen verbreid, voorn. over Spanje,
Frankrijk, Italie en Oostenrijk. In 't laatstgen.
rijk bezit d. Orde 25 wel ingerichte hospitalen en twee gestichten voor herstellende
zieken.
Barmhartige zusters,
Soeurs de mice
ricorde, en naar hare grijze kleeding Soeurs
grises geheeten, vormen een geestelijke orde
v. ziekenverpleegsters, gesticht door Vincentins de Paula, bijgestaan door d. weduwe
LEGRAS, geb. MARILAC, en door paus Clemens
Ix in 1655 erkend. Deze orde oefent hare
weldadige werking over een groot deel der
wereld, maar in 't bijzonder in Frankrijk,
waar ruim 300 vereenigingen v. Soeurs grises
arbeiden.
Barnabas, ook Joses of trozefgeheeten,
een Leviet. geboortig v. Cyprus, toonde zijn
belangstelling in d. zaak des Christendoms,
door d. koopprijs v. zijn goederen in d. handen der Apostelen to stellen voor d. Jeruzalemsche gemeente. Welk een invloed hij door
zijn ijver, wijsheid en braafheid verwierf,
blijkt daarin, dat zijn begeleiding en aanbeveling toereikend was, om 't bedenkelijke,
dat men er in vond, om Paulus in d. gemeente
to ontvangen, weg to nemen. Later word hij
naar Antiochie gezonden om 't Evangelic to
verkondigen. Hij riep daarbij d. hulp in v.
Paulus, dien hij to Tarsus opzocht on made
nam naar Antiochig, waar zij gezamenlijk
een jaar lang arbeidden. Daarna keerde hij
met Paulus naar Jeruzalem terug, belast met
d. overbrenging der liefdegiften, door d. Christenon to Antiochie, ten dienste hunner broeders in Judea verzameld. Daarna ontving hij
last, om met Paulus naar Cyprus en 't Zuiden to gaan tot verbreiding der Christelijke
leer. Op deze reize deelde hij in al 't work
en d. gevaren v. Paulus, waarom d. bewoners
v. Lystre meenden, dat Barnabas Zeus en
Paulus Hermes was, die uit d. hemel op
aarde waren nedergedaald. Om d. vervolgingen door d Joden keerden beide evangeliepredikers naar Syrisch Antiochie terug. Ten
gevolge v. een verschil onder d. Christenen,
veroorzaakt door d. komst v. eenige Jeruzalemsche belijders, over d. vraag, of d. besnijdenis naar d. Mozaische wet al dan niet
noodzakelijk was voor d. Christenen uit d.
Heidenen, werden Paulus en Barnabas naar
Jeruzalem gezonden, om d. beslissing over
dit vraagstuk a. d. Apostelen voor to leggen.
Over Phenicie en Samaria kwamen zlj te
Jeruzalem, en zij verkregen een vaor d. verbreiding v. 't Christendom gunstige, ontkennende beantwoording v. d. Apostelen. Op d.
terugreis ontstond een verschil over 't al of
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niet medenemen v. Markus, een neef v. Barnabas; daarom scheidden d. twee vrienden,
en Barnabas reisde met Markus naar Cyprus.
d. Geschiedschrijver Lukas volgt hem niet op
dozen tocht, zoodat verdere berichten over
zijn leven ontbreken.
Barnabieten zijn een vereeniging v. koorheeren v. s. Paulus, gesticht to Milaan in 1530,
tot onderwijs, zielszorg on bekeering v. ketters,
en door paus Clemens VII in 1532 erkend. Deze
orde breidde zich aanvankelijk snel uit over
Italie, en d. aangrenzende landen, maar werd
door d. Jezuleten overvleugeld, on bezit thans
nog slechts eenige collegies in Oostenrijk en
Spanje.
Barnard (HENRY), geb. in 1811 to Hartford
in Connecticut, studeerde in d. rechten en in
d. classieke talon, maar wijdde zich a. d.
opvoeding ; stichtte een school to Willsbord.
in Pennsylvanie ; bereisde in 1836 Europa;
werd in 1837 lid v. 't Wetgevend Lichaam in
Connecticut, en wijdde voortdurend zijn krachten a. d. verbetering v. 't onderwijs. Hij redigeerde daartoe een tijdschrift : „The American
journal of Education" en schreef een book:
„School-architecture", dat meermalen herdrukt is.
Barnard (FRIEDR. AUG. PORTER), geb. 5 Mei
1809 to Sheffield in Massachusetts, werd in
1837 hoogl. in d. wis- en sterrekunde, en in
1864 president v. 't Columbia-college to NewYork. Hij schreef: „Report on collegiate
education" (1854); „Report on the industrial
arts and exact sciences" en een „Treatise on
arithmetic."
Barnard (JOHN G.), gob. 19 Mei 1815 to
Berkshire in Massachusetts, ontwikkelde zich
tot een voortreffelijk genie-officier, die v. 1833
t. 1850 d. kustverdediging langs d. golf v.
Mexico in goeden staat bracht, in 1854 s.
Francisco en v. 1856 t. 1861 New-York v. verdedigingswerken voorzag. In d. Burgeroorlog
werd hij brigade-generaal, en in 1865 chef v.
't korps der genie. Hij schreef vele verdienstelijke vertoogen over d. kustverdediging
der Vereen. Staten en in 1872: „Problems in
rotary motion."
Barnaul is een stad in Siberia in 't gouvernement Tomsk, a. d. rivier Tomsk gelegen.
Zij is d. zetel v. eon opperbergambt (beheer
v. een groot aantal mijnwerken). Er zijn drie
Grieksche kerken en omstr. 17 000 inw., waaronder veel Duitsche kooplieden, die met d.
Protestantsche bergwerkers, hier een Luthersche kerk en een afzonderlijke school hebben.
Verder is er eon kanselarij, magazijnen, kazernen, een koophuis, een v. steen gebouwde
apotheek, een klokgieterij on een glasblazerij.
In d. 40 metaalsmelterijen wordt o. a. 't zilver
uit 't Oeral-geb. gewonnen. d. Omtrek, die d.
ruwheid v. 't hooge Altai-geb. mist, brengt
goede tuinvruchten voort, doch 't water is
niet goad drinkbaar. 't District, waarvan Barnaul d. hoofdstad is, telt op 2300 vk. geogr.
mijl 180 000 bow. en is bijzonder rijk a. moron,
doch vele met zout water.
Barna ve (ANTOINE PIERRE JOSEPH MARIE)
werd in 1761 to Grenoble uit Protestantsche
ouders geb. In 1789 kwam hij als afgevaardigde v. d. derden stand uit Dauphine in d.
Nationale Vergadering. Hij toonde zich daar
een schitterend redenaar on voorstander der
volkspartij. Later echter veranderde hij zeer
v. zienswijzo. Nadat hij met PETHION en LATOUR
MAUBOURG d. vluchtende koninklijke familie
to Varennes aangehouden en teruggeleid had,
werd hij d. verdediger der koninklijke onschendbaarheid. Na opheffing der Constituante keerde
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hij naar Grenoble terug. Naar aanleiding echter
v. brieven der koninkilike famine, in d. Tuilerien gevonden, word hij gevangen genomen,
en op last der Conventie to Pans op 29 Oct.
1793 geguillotineerd. Zijn „Memoires" zijn in
6 dln to Parijs uitgeg.
Barnes (wILLIAm), gob. in 1810 to RushHay .Bagber in Dorsetshire, word predikant
to Whitcomb° en in 1861 rector v. Winterbourne Come. Hij heeft een groot aantal
werken over velerlei wetenschappen geschreven en gedichten, waaronder er vele zijn in
't dialect v. Dorset. Van deze schriften zijn
d. voom.„Elements of English grammar”
(1842); „Outlines of geography and Ethnology"
(1847); „Poems of rural life in the Dorset
dialect" (2e dr. 1848); „Notes on ancient Britain and the Britons" (1858); „Hwomely Rhymes" (1859) en „Poems of rural life in common
English" (1866).
23arneveld is een gemeente met bijna
7000 - ingezetenen op d. Geldersche Veluwe,
16 KM. beoosten Amersfoort, a. d. spoorweg
v. die stad n. Zutfen. Op 't raadhuis is een
verzameling v. in d. omtrek gevonden Germaansche oudheden en in d. nabtheid is 't
kasteel d. Schaffelaar, welks naam Jan v.
Schaffelaar herinnert, die in 1482 v. d. toren
te Barneveld sprong, om zijn makkers te
redden.
Barni (JULES ROMAIN), geb. 1 Juni 1818 to
Rtjsel, was in 1851 hoogl. in d. wijsbegeerte
to Rouaan, maar legde zijn ambt na d. coup
N
d'etat v. Napoleon
III in 1853 neder en word
in 1861 hoogl. in d. wijsbegeerte te Geneve.
Hij schreef vele werken in d. geest der Kantiaansche wijsbegeerte, zooals „Critique de la
raison pratique" (1848); „Philosophie de Kant"
(2 dln, 1851); „Histoire des idees morales et
politiques au dixhuitieme siècle" (1866) en
Manuel republicain" (1872). Hij was eon wakker bevorderaar der vredes-congressen, en
overt. 5 Juli 1878.
Barnsley is een stad met 30 000 inw. in
Yorkshire a. d. spoorw. v. London n. Leeds,
a. een kanaal on a. d. riv. d. Dearne. Er zijn
fabrieken v. velerlei card en steenkolenmUnen
in d. nabijheid.
Barnstaple is een stad met 12 000 inw.
in 't Eng. graafs. Devon a. d. spoorweg naar
Exeter en a. d. riv. d. Taw, waarover een
brug v. 183 M. lengte gespannen is. d. Stad
bestaat v. fabrieken on scheepsbouw.
Barnsteen is een fossiele stof v. organischen oorsptong, en komt voornamelijk voor
in bruinkoollagen op Groenland, in Oost-Pruisen, Frankrijk, Zwitserland, in kiezellagen in
d. nabtheid v. Londen, in een leemlaag bij
Pails, op eenige plaatsen in Italie, Spanje on
N.-Amerika, maar in groote hoeveelheid op d.
trust der Oost-zee tuns. Koningsbergen en
Memel over een knstlengte v. 3 geogr.
Volgens Le Francq van Berkhey werd vroeger ook barnsteen in ons vaderland gevonden
op 't strand v. Urk, Schokland, a. d. Dollart
on bij Scheveningen. Barnsteen is hays v. eenige
niet moor bestaande soorten v. kegeldragers
(coniferae). d. Vroegere weekheid blijkt uit d.
aanwezigheid v. ingesloten on dikwWs ongeschonden ongewervelde diersoorten, die overeenkomen met thans levende geslachten, bijv.
spinnen, kevers, mieren, houtluizen on vilegen. Sommigen meenen echter dat barnsteen
ontstaat uit een met was of vet overeenkomende stoAomdat men door een scheikundig proces uit vetstoffen barnsteenzuur kan
bereiden. Barnsteen is een harde, broze zelfstandigheid, die op d. breuk schelpvormig,
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glinsterend on glad v. oppervlakte is; hij komt
in stukken v. zeer ongeigke grootte voor en
heeft een licht- tot donkergele, geelbruine of
bruinroode kleur, is soms kleurloos, of melkachtig troebel, half of geheel doorschijnend,
en heeft een s. gew. v. 1,u65 a 1,070 en bij d. gewone temperatuur geen geur. Barnsteen wordt
door wrijving tegen wol negatief electriscb,
't goon a. d. Grieken reeds bekend was, die
doze eigenschap naar d. gels kleur 17'2.Erreov
noemden, waarvan 't woord electriciteit is
afgeleid. eon warmtegraad v. 280. a 290° C.
smelt barnsteen onder verbreiding v. een eigendommelijke, aromatische, aangename gear,
waarbij tevens barnsteenolie, barnsteenzuur,
water, azijnzuur, brandige olie on andere overhalingsproducten ontstaan, zoodat eindelijk
een bruinachtige, doorschijnende, harsachtige
stof overblijft, barnsteenhars, colophanium saccini, ook wel Engelsch asphalt geheeten, waarvan men met terpentijn- en lijnolie 't zoogen.
barnsteenvemis bereidt. Barnsteen bestaat
volgens Berzelius uit een vluchtige olie, twee
in wljngeest on aether oplosbare harsen, barnsteenzuur on een geheel onoplosbare stof. Tot.
verkrijging v. d—barnsteenhars, barnsteenolie
on barnsteenzuur wordt d. barnsteen in 't groot
a. een droge overhaling onderworpen, waarbij
d. barnsteenolie als een donkerbruine, groenachtige, onaangenaam riekende vloeistof overgaat, die met houtskool nogmaals overgehaald,
bleekgeel, holder on gemakkelijk vloeibaar
wordt, dan een doordringenden geur on scherpen, brandigen, aetherischen smaak heeft en,
a. d. dampkring blootgesteld, wader dik en
bruin wordt. Gezuiverde barnsteenolie wordt
gebezigd tot bereiding v. kunst-muskus, door
1 deel ervan met 3 d. tamelijk geconcentreerd
salpeterzuur to behandelen, waardoor een
oranjegele, harsachtige stof ontstaat; zij maakt
ook een bestanddeel uit v. 't eau-de-Luce, een
naar melk gelijkend mengsel v. 1 deal barnsteenolie, 24 d. wijngeest on 96 d. vloeibare
ammoniak. 't Barnsteenzuur, dat gelijktijdig,
aLs hydraat, bij d. droge overhaling on door
daarop volgende zuivering verkregen wordt,
vormt regelmatige, groote, ruitvormige kristaltafels, welke echter soms door afkanting een
anderen kristalvorm aannemen, of ook wel
een onregelmatige gedaante behouden. 't Is
oplosbaar in 8 d. koud en in 25 d. kokend
water, moeilijk in kouden, maar gemakkelijk,
reeds in 11 s d., kokenden alkohol. Als 't barnsteenzuur-hydraat gedurende eenigen ttjd a.
een warmtegraad v. 130° k 140° C. wordt blootgesteld, verliest 't d. helft v. 't water, en 't
sublimeert tot witte, zachte, zijdeachtige naalden; bij een warmtegraad v. 235° C. echter
sublimeert 't onveranderd. 't Barnsteenzuur is
een v. d. bestendigste en sterkste organische
zuren en vormt met bases in water oplosbare
on onoplosbare zouten. d. Barnsteen heat ook
succinum, electrum, glaesurn, lyncurium, ambra
en carabe; d. laatste is eon Perzische naam,
naar d. eigenschap gewreven zijnde, lichte
voorwerpen, bijv. stukjes stroo, aan to trekken.
Dit was reeds .a. Thales v. Milete bekend.
Barnsteen ward door d. oude volkeren tegen
gond opgewogen, on vooral tot vervaardiging
v. sieraden gebezigd. Tegenwoordig wordt d.
barnsteen soms nog tot bereiding v. geneesraiddelen, voorn. echter tot vernis en vervaardiging v. voorwerpen v. smaak on weeldo
aangewend. d. Hoeveelheid barnsteen, die gewonnen wordt, is sinds drie eeuwen niet afgeno men, en bedraagt a. d. Oostzee-kust 56 000
k 90 000 KG. per jaar; in 1878 zelfs 139 700 KG.
Er worden soms stukken gevonden v. 7 KG.
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zwaarte. (Verg. „Real-Lexikon der medicinischpharmaceut. Naturgeschichte u. Rohwaarenkunde" von Dr. E. Winkler, 1840-1842).
Barnum (PHINEAS TAYLOR), werd op 5 Juli
1810 to Danbury in Connecticut gab. uit behoeftige ouders, die hij vroeg verloor. Door aan
volharding en ondernemingsgeest, stoutmoedigheid en overleg to paren, en door gebruik to
waken v. d. nieuwsgierigheid en lichtgeloovigheid v. 't groote publiek (waarom men
hem d. Koning v. d. humbug, d. i. v. d. bluf"
noemt) ieeft hij zich een naam en een groot
vermogen verworven, niettegenstaande hij
door brand en bankroet meermalen alles verloor. Zijn fortuin begon in 1842 met d. aankoop v. 't „American Museum" to New-York
en 't vertoonen v. d. dwerg TOM THUMB, dien
hij ook in Europa tentoonstelde. Vervolgens
verbond hij zich met d. Zweedsche zangeres
JENNY LIND tot een kunstreis door d. Vereen.
Staten, waaraan hij een half millioen dollars
verdiende. Nieuwe schatten won hij door d.
olifant Jumbo uit Londen to doen overkomen
en in d. groote steden v. N.-Amerika to vertoonen, en zelfs uit d. tragischen dood v. dit
dier wist hij goud to slaan. In 't najaar v.
1889 waagde hij een millioen gulden om zijn
museum, menagerie, cirque, acrobaten en kunstemakers v. allerlei slag in vier stoombooten
naar Londen over to voeren, ten einde daar
vertooningen to geven. Zelfs schrijft hij boeken
en houdt hij voordrachten over d. kunst om
rijk to worden.
Baroccio (FEDERIGO), Ital. historieschilder,
in 1528 to Urbino gab. en in 1612 gest., was
een leerling v. B. FRANCO v. VenetiO, die destijds to Urbino werkzaam was, en vormde
zich na diens vertrek verder naar Titiaan en
andere meesters, die hij to Pesero in d. galerij
v. d. Hertog koWerde, tot hij in an twintigste
jaar naar Rome ging, waar hij met d. leerlingen v. Raphael wedijverde om d. roam der
Romeinsche school to handhaven. Hj schilderde portretten en historische tafereelen, doch
d. meeste zijner schilderijen an bijbelsche
of godsdienstige voorstellingen, gekenmerkt
door nauwkeurigheid in teekening, in zinrijkheid en gevoel in d. samenstelling, waarin
hij zich Raphael en Correggio ten voorbeeld
stelde. Hoewel hij dozen in zuiveren omtrek,
wat kinder- en vrouwenhoofden betreft, nabij
kwam, is toch zijn teekening niet zoo breed
en los als d. hunne. Vooral roemt men d.
waarheid, die hij in d. houding der figuren
en d. uitdrukking, die hij a. 't gelaat wist to
geven. Baroccio was gewoon, zijn samenstellingen eerst zuiver op een carton, for grootte
v. d. schildertj, die hij vervaardigen monde , to
teekenen en daarna op 't doek door to trekken; op een kleiner doek schilderde hij vervolgens d. verdeeling v. 't licht on bruin en
d. schakeeringen der kleuren en begon eerst,
na al daze voorbereidselen, a. d. schildertj to
arbeiden, waarbij hij zich immer, zelfs tot in
kleinigheden, v. 't model bediende. In 't koloriet volgde hij Correggio en Parmegiano en,
schoon hij d. eerste 't meest ten leiasman
nam, is 14 niet zoo waar on edel v. kleur en
kan hij zelfs niet v. manierlijkheid vrij gesproken worden. In d. schaduw zijn d. kleuren meestal groan geworden, 'tgeen door somnligen a. 't gebruik v. to veal olio wordt toegeschreven. Over dozen kunstenaar is zeer veal
geschreven, over niemand is 't oordeel misschien meer uiteenloopend. Zijn work is echter
altijd met gretigheid gezocht, duur betaald
on in d. meeste museums vertegenwoordigd.
Voor zijn geboortestad schilderde hij een „s.
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Cecilia"; eon „s. Sebastiaan" en „d. Vergiffenis,"
waaraan hij zeven jaar arbeidde, on die hij
daarna zelf in koper bracht. Te Rome is zijn
door Michelina op d. schedelplaats," die
door Cantarini als an meesterstuk beschouwd
werd, en in 't Vaticaan is d. „Installing v. 't
Sacrament." In d. Dom to Genua is een „Kruisiging, met Maria, Johannes en Sebastiaan";
in dien to Perugia een „Afneming v. 't kruis."
waarin men vooral d. uitdrukking der in
onmacht vallende Maria, 't lijk v. d. Christus
on d. knecht, die 't lijk omklemd houdt, als
waar in houding, 't geheel als grootsch v.
vinding roemt en als een ztjner beste stukken
beschouwt. Dit stuk werd door d. Franschen
naar 't museum Napoleon vervoerd. d. Dom
to Fermo bevat zijn „Evangelist Johannes";
to Sinigaglia is eon „Graflegging"; to Pesaro
d. „Besnijdenis"; to Loretta en to Gubbio een
Maria boodschap", die echter niet voltooid
is ; to Ravenna d. „Marteling v. s. Vitalis" en
in d. galerij to Florence d. „Barmhartigheid."
In 't museum to Napels is zijn beroemde
v H. Familie," uit d. verzameling Aldobrandini;
in d. pinakotheek to Miinchen d. Verschijfling v. Christus a. Magdalena in d. hof" en.
.5. Maria v. Egypte, 't avondmaal ontvangende"; d. galerij to Dresden heeft drie schilderijen v. dozen meester, waarbij „Hagar in
d. woestijn Karen zoon Isma61 to drinken
gevende." In d. National Gallery to Londen is
zijn beroemde „Madonna del gatto", die minder manierlijk v. kleur on zeer fijn en smeltend v. penseelsbehandeling is; daze schilderij,
uit d. galerij v. Orleans afkomstig, was bij d.
verkoop in 1792 op 400 guinjes geschat, doch
bracht slechts d. helft op. In d. Louvre zijn
twee schilderijen v. BAROCCIO : „Eon op d. wolken tronende Maria, met 't Kind op d. schoot on
s. Lucia", uit zijn vroegeren, en „s. Catharina",
uit an lateren tijd, walk laatste bijzonder
holder v. kleur en zuiver afgewerkt is. Van
zijn kabinetstukken, meest Madonna's of Ecce
Homo's, vindt men er veal in EngeLsche verzamelingen. 't Aantal groote werken v. dozen
meester is to meer verbazend, omdat hi' zoo
zwak V. gezondheid was, dat hij slechts twee
a drie uur daags werken kon. Daarenboven
bestaat er eon groote menigte teekeningen v.
hem, waarvan er tweee bij d. verkoop der verzameling v. koning Willem II, voor f 270 on
f 225 verkocht werden. Ook etste hij zeer
't Monogram v. Baroccio is FBV of
FBVJ of FB VF; ook wel eons in spiegelschrift.
A. Vitali, A. Viviani, F. Bellini, F. Vanni on
zijn neer F. Baldelli volgden hem na.
Etaroche (PIERRE JULES), gab. 8 Nov. 1802,
to Parijs, werd door zijn welsprekendheid een
der beroemdste advocaten v. Frankrijk en een
invloedrijk lid der volksvertegenwoordiging,
waartoe hij sedert 1844 bijna voortdurend gekozen werd. Hij schaarde zich aanvankeljjk
onder d. liberalen, maar na d. invoering der
republiek neigde hij meer on meer tot reactionaire maatregelen, was hij meermalen minister,
onwijdehzcgla.opndez
v. Lodewtjk Napoleon. Hij was d. man, die
d. President 't protocol aanbood, waarbij d.
coup d'etat v. 2 Dec. 1852 bevestigd werd.
Tot loon werd hij door d. Keizer met eer on
macht bekleed; hij werd minister v. justitie,
grootzegelbewaarder, grootkruis v. 't Legioen
v. eer, senator, lid v. Napoleons geheimen
raad ; maar bij d. val v. 't Keizerrijk in Sept.
1870 week hij naar 't ail. Jersey, waar hij
29 Oct. 1870 overl.
Baroda is d. hoofdstad v. Goezerate in 't
presidentschap Bombay v. Britsch-Indict, a. d.
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riv. Biswamantri en a. d. spoorweg v. Bombay
n. Ahmedabad. Vroeger was zij d. hoofdst. v.
't koninkrijk Baroda, een deel v. 't rijk der
Mahratten, 377 vk. geogr. mijl groot, met
2 150 000 bew. d. Stad drigt veel handel in
katoen en zijde, heeft veel schoone gebouwen
en lusthoven en 120 000 inw.
Barak is een kunstterm, afkomstig v. 't
Ital. woord Barocco, en beteekent onnatuurlijk, grill*, zonderling.
.Barometer (Van 't Gr. ficiQoc = zwaarte,
en duiteov = meter), heet d. toestel, door
Torricelli in 1643 uitgedacht, om d. grootte
v. d. dampkringsdrukking te meters. d. Dampkring oefent even als alle luchtsoorten naar
alle zijden drukking uit (Zie Lucht en Dampkring), keert men dus een met kwik gevulde
reageerbuis (d. i. een pijp, die a. 't eene eind
open en a. 't andere eind gesloten is) zoo om,
dat 't open eind in een open bakje met kwik
steekt, dan zal 't kwik in d. buis dalen, tot
zoover, dat d. druk, door d. kolom kwik in d.
reageerbuis op 't kwik in d. bak uitgeoefend,
in evenwicht is met d. druk v. d. dampkring
op datzelfde kwik. d. Gemiddelde hoogte der
kolom zal gewoonlijk ongeveer 76 cll. bedragen. Boven 't kwik in d. reageerbuis is dus
een luchtledige ruimte, 't zoogen. Torricellische
ledig. In plaats v. d. buis in een bakje om te
keeren, kan men haar een hevelvormige gedaante geven, 't lange met kwik gevulde been
gesloten, 't korte been open. Plaatst men dezen
toestel loodrecht, dan zal 't kwik weder dalen,
tot d. kwik-kolom in 't gesloten been in evenwicht is met d. dampkringsdruk op 't kwikoppervlak in 't open been. Boven d. lange
kwikkolom is weder een luchtledige ruimte,
en zulk een toestel heet hevel-barometer.
d. Buis moot zijn v. holder glas, en een inwendige middellijn hebben v. minstens 3,5
mM.; wijder dan 6,5 mM. behoeft een barometer
in d. regel niet te zijn. Bij to nauwe buizen
beweegt 't kwik moeilijk, .en wordt d. barometer bij gevolg ongevoeligi ook wordt dan
d. invloed der capillariteit (zie dat woord) to
groot. Bij zeer wijde barometers wordt 't gewicht to groot, en vermeerdert 't gevaar, dat
er lucht d. luchtledige ruimte dringt, omdat
d. schoinmelingen v. 't kwik bij zulke wijde
buizen vrij hevig worden. Voor zoogen. standa.ard-barometers, die tot vergelijking v. andere
of tot zeer nauwkeurige waarnemingen dienen,
en niet verplaatst behoeven te worden, zijn om
redenen, die straks blijken zullen, zeer wijde
buizen verkieslijk. Zoo vervaardigde Bohnenberger zulk een barometer v. 3,5 cM. middellijn. Verder moet d. buis zooveel mogelijk
overal dezelfde middellijn hebben, vooral ter
plaatse, waar d. kwik-oppervlakken bewegen;
want ofschoon d. luchtdruk onveranderlijk
gemeten wordt, door d. verticals hoogte v.
d. kwikkolom, gerekend v. viak tot vlak, al
heeft d. buis ook een onregelmatige, gebogen,
scheeve of bochtige gedaante. blijkt toch door
d. invloed v. d. capillariteit 't voordeel v. zuiver
cylindrische buizen. Ook 't kwik moet zuiver
zijn. Onzuiver kwik hecht zich a. d. wanden;
doze worden dof, en was 't kwik zeer verontreinigd, dan zou 't s. gew. veranderen, en d.
aanwijzingen v. verschillonde barometers niet
meer onderling vergelijkbaar zijn. d. Zuiverheid v. 't kwik kan men, behalve door scheik.
onderzoek, al zeer nauwkeurig beoordeelen,
door d. zilverblanke, spiegelende oppervlakte,
die zuiver kwik heeft, en a. d. bolvormige
gedaante en levendige beweging der kwikdruppeltjes, die men over wit papier, over
zuiver porselein of over glas laat bewegen.
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Dit is zelfs een uiterst gevoelig kenmerk, want
men zal bevinden, dat bij d. minste aanraking
met tin, lood. koper of goud, 't kwik een
a.schgrauwe doffs kleur aanneemt; er vormen
zich vliezen, d. bolletjes worden traag, en laten
.bij 't rollen over papier, traanvormige staartjes
achter. Bij 't vullen der buis moet men vooral
zoogen, dat er geen luchtbelletjes in d. buis
achterblijven, want zoolang deze belletjes a.
't glas blijven hechten, oefenen zij wel geen
nadeeligen invloed uit, zij vernauwen dan
slechts d. buis, waar binnen 't kwik beweegt
op enkele plaatsen, en d. gedaante v. deze is,
strikt genomen, onverschillig; doch zoo d.
luchtbelletjes, door 't gedurig voorbijschuren
v. 't kwik, eindelijk losraakten, zouden zij in
't luchtledig deel stijgen, en d. kwikkolom
daardoor iets naar beneden worden gedrukt.
Wij1 nu kwik gewoonlijk lucht bevat, en deze
zich sterk vasthecht a. 't glas, kan men d.
lucht slechts verwijderen, door 't kwik in d.
buis zelve to koken, dit is echter een bowerking, waaraan nog a moeilijkheden verbonden
zijn; want bij 't koken slaat 't kwik zoo sterk
heen on weder, dat d. buis licht verbroken
wordt ; daarom bepaalt men zich bij barometers,
die niet d. uitersten graad v. nauwkeurigheid
vereischen, om 't kwik in eon ijzeren vat stork
to verhitten, d. buis insgelijks goed to verwarmen, en dan 't kwik zeer langzaam in d.
buis te gieten, door middel v. eon fijn trechtertje, dat tot geheel onder in d. buis kan
reiken. Blijven er dan nog luchtbellen over,
zoo tracht men die door voorzichtig op en
neder schudden, of door lichte schokjes los
te maken on to latan ontsnappen, of wel men
laat een groote luchtbel in d. buis, die dan
gemakkelijk door 't kwik beweegt en d. kleinere
medevoert. Bij deze verrichtingen most men
niet met ijzerdraad in d. buis komen; ijzer
heeft wel geen working op kwik; doch zeer
dikwijls is dan een op 't oog onmerkbaar
krasje oorzaak, dat d. buis, somtijds eerst na
verloop v. eenige dagen, in stukken spriugt.
Wil men 't kwik in d. buis koken, zooals
noodig is voor barometers, the bij zeer nauwkeurige wetenschappelijke onderzoekingen
moeten dienen, dan heeft men daartoe in lateren tijd, d. volgende wijze als doeltreffend
leeren kennen: d. buis wordt gewarmd, met
verwarmde kwik gevuld, en daarna opgehangen, door eon met vilt of wol omwoeld ijzerdraadje, a. een veerkrachtig latje. Onder d.
buis plaatst men een bak met water, en men
bedient zich tot 't uitkoken v. een lamp, bestaande nit eon hollen ijzeren, met voorloop
gevulden ring, v. vier of meer pitten en v. eon
handvat voorzien; d. binnenholte v. d. ring is
met vilt gevoerd. Nu steekt men d. buis door
d. ring, en beweegt dozen snel op on neder, om
d. buis gelijkmatig to verwarmen; daarna begint 't eigenlijke uitkoken, waarmede men
langzaam en v. onderen of aanvangende voortgaat, totdat d. buis over d. geheele lengte is
uitgekookt. Een helper slaat aanhoudend met
een hamertje op 't latjei d. buis komt daardoor in trillende bewegmg, zoodat 't kwik
zich niet bij groote gedeelten kan oplichten,
en in d. buis kan blijven hangen, om later
op eons nederslaande d. buis to breken. Bij
eenige oefening zal een behendig gebruik v.
d. lamp en overeenstemming met d. helper 't
gevaar v. breken voorkomen, en mocht dit al
plaats hebben, dan valt 't kwik in een onder
d. toestel geplaatsten bak, en is dan niet verloren; tevens loopt men dan geen gevaar v.
zich a. 't kokende kwik to branden. d. Kwikdampen, die bij 't open eind der buis ontsnap-
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pen, kan men opvangen en condenseeren, door
een ineengedraaid propje papier of katoen, dat
men eenigszins bevochtigt, naar beneden ombuigt en in een bakje met water laat af hangen. Bij buizen voor hevelbarometers handelt
men op een overeenkomstige wijze.
Wil men een bakbarometer vervaardigen,
dan wordt 't open eind v. d. buis tijdelijk gesloten gehouden en in d. bak omgekeerd, die insgelijks met heete kwik gevuld is, waarna men
d. buis onder 't kwikoppervlak in d. bak opent ;
wat d. hoofdzaak betreft, is d. barometer dan
gereed. Hevelbarometers behoeft men na 't uitkoken slechts om to keeren. Bij stark uitkoken blijtt 't kwik wel eens in d. buis hangen,
zoodat er eenige stootjes noodig zijn, om 't
kwik vrij to maken v. d. binnenwand der buis.
Bij zuiver kwik in een zuivere glazen buis
is 't bovenvlak v. 't kwik nooit plat, maar
bol; dit ontstaat door d. werking der capillariteit (zie dat woord). Lang heeft men gemeend,
dat dit verschijnsel niet plaats vond bij volmaakt zuiver kwik, en dus ook niet bij goad
uitgekookte barometer-buizen, on werkelijk
is bij stark uitkoken d. kwik-oppervlakte wel
eens plat. Later echter heeft men bevonden,
dat daze afplatting juist door een to stark
uitkoken ontstond; want, bij zulk to stark
verhitten ontstaat er een weinig kwikoxyde,
on dit oxyde heeft geheel andere capillaire
eigenschappen dan zuiver kwik : 't hecht zich
a. d. wanden, 't kwik-oppervlak plat zich af,
on kan zelfs eenigszins hol worden. Beter is
't dus, ten einde d. waarnemingen, met verschillende barometers gedaan, onderling vergelijkbaar to maken, dat men 't kwik eenige
malen matig uitkookt, dan wel opeens hevig.
Van 't goad uitgekookt zijn der barometers
kan men zich overtuigen, door d. buis over
d. geheele lengte met zorg na to gaan, on to
onderzoeken of or ook ergens kleine luchtbelletjes a. d. binnenwanden gehecht zijn;
dikwijls vindt men er een menigte bijoen, die
zich dan als een doffs plek voordoen. Een
ander kenmerk heeft men door 't langzaam
in een schuinen stand brengen v. d. buis,
zoodat 't kwik 't geheele luchtledige gedeelte
opvult; blijft er dan a. d. top een luchtbelletje
over, zoo is dit een bewijs, dat er eenige
lucht boven 't kwik was; naarmate dat belletje echter kleiner on 't luchtledige gedeelte
grooter is, zal d. nadeelige invloed geringer
zijn, wjjl dit weinigje
lucht,knaarmate het zich
in een grootere runnte zal unnen uitbreiden,
dos to minder drukking zal uitoefenen. Men
heeft daarom wel eens buizen vervaardigd,
die boven 't kwik volgens een verwijd beloop
eindigen; bij 't uitkoken v. zulke buizen loopt
men dan echter altijd meer gevaar v. springen. Nog een ander middel om d. luchtledigheid to onderzoeken heeft men in 't metaalachtig, helder geluid, dat men hoort, als men,
door d. barometer schuins to houden, 't kwik
tegen d. bovenkant der buis laat aanslaan.
Is er lucht boven 't kwik dan wordt d. slag
hierdoor gebroken, en is 't geluid doffer.
Voor d. bak v. 'd. barometer bestaan zeer
versch. vormen en materialen. d. Houten
bakken zijn dikwijls geheel Fesloten, d. buis
wordt er met lak in bevestigd, d. porign v.
't hout verschaffen dan genoegzame gemeenschap met d. buitenlucht, om d. druk binnen
on buiten d. bak gelijk to maken; daze bak
is v. binnen cylindrisch. Bij ijzeren of glazen
bakken, moat men voor een genoegzame gemeenschap met d. buitenlucht zorgen; dikwijls maakt men daartoe een opening, die bij
vervoer toegeschroefd kan worden.
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Onderstellen wij nu eens, dat d. luchtdruk
toeneemt, zoodat d. kwikkolom bijv. een cM.
langer moat worden; dan zal er een weinig
kwik uit d. bak in d. buis worden gedrukt, tot
dat d. hoogte eon cM. meer bedraagt; maar
't oppervlak v. 't kwik in d. bak, van waar die
hoogte moat gerekend worden, zal gedaald zijn,
door d. hoeveelheid kwik, die uit d. bak in d.
buis ward gedrukt. d. Geheele kolom zal dus,
gerekend v. 't kwik in d. bak, wel een cM. langer
geworden zijn, maar d. verplaatsing v. 't kwik,
gemoton v. 't gesloten boveneind af, zal iets
minder dan een cM bedragen, omdat ook to
gelijker tijd 't kwik in d. bak daalde. Had d. bak
bijv. 10 maal grooter doorsnede dan d. buis
dan zal 't kwik in d. kolom slechts zooveel
rijzen, dat d. 10 maal zoo kleine daling v. 't
kwikvlak daarbij gerekend, d. geheele kolom
een cM. langer is geworden. 't Kwik in d. bak
beweegt dus 10 maal minder op en neder dan
dat in 4. kolom. Bij zeer wijde bakken on
betrekkelijk nauwe buizen zal dit verschil
dus bijna niet bespeurbaar zijn. Gewoonlijk
echter zijn d. bakken niet zeer wijd, omdat d.
barometer door d. groote hoeveelheid kwik,
dan zeer zwaar wordt, en d. schommelingen
gevaarlijker worden, bij d. minste beweging
v. d. toestel. Bevestigt men dus een vaste
schaal a. d. buis, om daarop d. lengte af to
lezen, dan zou 't begin- of nulpunt daarvan,
altijd met 't kwikvlak in d. bak moeten overeenkomen, on d. schaal dus verplaatsbaar moeten zijn. Om d. bezwaren eener beweeglijke
schaal, bij bakbarometers to vermijden, geeft
men dus d. voorkeur a. een vaste schaal,
doch telt d. nauwkeurige waarnemer d. millimeters v. 't vlak in d. bak tot 't vlak onder
't luchtledig. Bij vele barometers, zooals bij
d. meeste zeebarometers, laat men d. fout
echter bestaan, on wordt 't nulpunt der schaal
gerekend v. d. gemiddelden stand v. 't kwik
in d. bak. Bij nauwkeuriger barometers heeft
men in d. bovenwand v. d. bak een los ivoren
pinnetje geplaatst, waarvan d. onderste punt
gelijk komt met 't nulpunt der schaal, d.
bak heeft verder een lederen bodem, die door
een schroef op on neder kan bewogen worden ; alvorens d. barometer af to lezen, schroeft
men nu 't kwik zoo hoog op of af, dat men
't pinnetje even ziet bewegen, of dat een daarop
gesteld mark met een ander, ergens daar buiten
gesteld, overeenkomt. Bij glazen bakken kan
men 't pinnetje soms v. buiten zien, on schroeft
men dan 't kwik zoo hoog, dat men d. punt
v. 't pinnetje juist zijn beeld in 't spiegelend
kwikoppervlak ziet aanraken. Zoo ook nog
heeft men barometers, waarbij d. verhouding
tuns. d. inhoud v. d. bak en v. d. buis nauwkeurig bepaald is, waaruit men dan, door een
kleine berekening, waarvoor men zich een tabel
kan vervaardigen, d. ware kwikhoogte vinden
kan. Zoowel d. buis als d. bak moat in dit
geval echter overal dezelfde doorsnede behouden. Verliest men door vervoer of verontreiniging een weinig kwik, dan verandert hierdoor d. gevordorde correctie, want 't punt,
waar 't kwik in d. buis staat, als 't benedenkwikvlak juist gelijk komt met 't nulpunt
der schaal, zal daardoor dalen. Dit punt noemt
men 't neutraal-punt. d. Gewone huisbarometers hebben dikwijls een hevelvormige gedaante; 't open been heeft dan een zeer
wijd peervormig deal; 't kwikoppervlak beweegt zich hierin dus slechts zeer weinig op
on neder, zoodat men d. hoogte v. d. gemiddelden stand afrekenende, d. veranderingen,
v. d. kwikkolom alleen, in 't gesloten been
gadeslaat.
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Bij hevelbarometers kan men op twee wijzen
d. schaal aanbrengen; een waste schaal, of een
schaal, waarvan 't nulpunt ergens tuss. d.
kwik-oppervlakken is ondersteld. Van dat
punt zijn d. verdeelingen naar boven en naar
beneden uitgezet; als men dus d. afstand v.
dat punt naar 't boven-kwikvlak en naar 't
beneden-kwikvlak afleest, behoeft men beide
afstanden slechts bij elk. to tellen, om d.
geheele hoogte der kwikkolom to verkrijgen,
waarmede d. dampkringsdruk in evenwicht
is. Of wel, men heeft een beweegbare schaal,
die op en neder kan geschoven worden, zoodat haar nulpunt gelijk komt met 't benedenkwikvlak, waarna men d. hoogte naar boven
afleest. Zulke barometer-schalen zijn meestal v.
geel koper, en in millimeters verdeeld. d. Schaal
en d. buis worden evenals bij d. bakbarometer
gewoonlijk op een houten gestel, en somtVds
achter glas geplaatst. d. Schaal is bovendien
voorzien v. schuifjes, vizieren, mikjes of noniussen, en bij wetenschappelijk ingerichte barometers, v. mikroskoopjes, met kruisdraden, om
d. stand v. 't kwik nauwkeurig op d. schaal
to kunnen aflezen. Opdat d. schaal d. juiste
verticale hoogte der kwikkolom zal aangeven,
most zij zelve verticaal zijn; hiervan kan men
zich bij sommige barometers door middel v.
een schietlood, of luchtbelbuisje overtuigen,
ofschoon een kleine afwijking weinig invloed
zal hebben.
Alvorens een barometer of to lezen, moot
men vooral bij nauwe buizen, zacht tegen 't
instrument tikken, opdat 't kwik zich v. d.
wanden vrij maakt; bij nauwe buizen blijven
d. buitenste kwikdeeltjes somtijds onbeweeglijk, terwijl d. binnenste reeds dalen of rijzen;
hierdoor worden d. kwikoppervlakken dan
platter of boiler, naar gelang zij geneigd zijn
tot dalen of rijzen; na behoorlijk aantikken
moeten die oppervlakken echter altijd op
dezelfde wijze gevormd zijn. d. Eigenlijke
hoogte der kwikkolom rekent men altijd v.
't bovenste punt der kromming, die 't kwikoppervlak aanneemt.
Bij bak-barometers neemt men steeds 't
kwik waar in 't luchtledige deel, waar kwik
en glas zuiver zijn; maar bij hevelbarometers,
moot men ook 't kwik in 't open been beschouwen, en wijl d. dampkringslucht hier
niet afgesloten is, wordt 't glas daar meestal
vuil en dot', zoodat 't juist aflezen weldra bezwaarlijk wordt. Om indringen v. stof to
voorkomen, most men daarom 't open been
met een droog stopje v.kurk of watten
afsluiten, echter niet luchtdicht; men gebruikt
daartoe ook wel stopjes met een zijdelingsche
opening. Niettegenstaande deze voorzorgen
wordt 't glas na verloop v. tijd toch altijd
dof; een middel om dit to voorkomen, is, d.
barometer in eon schuinen stand op te hangen; d. dolfe plek komt dan lager in 't open
been, en wanner men dan voOr d. waarneming, d. toestel verticaal hangt, komt 't kwikoppervlak ter plaatse, waar 't glas holder is.
Bij vele barometers is in 't open been eon
baleintje met een kurken stopje, om 't invallen
v. stof to beletten; tevens kan men dit dan
gebruiken om 't dof geworden glas of onrein
geworden kwik to zuiveren; dit moot echter
altijd droog geschieden.
Bij zeer nauwkeurige wetenschappelijke barometers moot men nog letten op d. invloed
der warmth on der capillariteit. Door d. warmth
nl. zet d. schaal uit, zoodat d. kolom door d.
verdeelingen dier schaal aangewezen, inderdaad langer is, dan d. afgelezen lengte; ten
anderen zet 't kwik uit, ztjn s. gew. vermindert
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daardoor, on een even hooge kwikkolom weegt
minder, dan deze bij lagers temperatuur zou
doen. Om een on ander in rekening to brengen
on d. waarnemingen onafhankelijk v. d. temperatuur to maken, waarin d. barometer hangt,
is men overeengekomen, om alle eenigszins
nauwkeurige waarnemingen te herleiden tot d.
hoogte, the d. barometer zou hebben aangegeven, als deze bij d. i. op 't vriespunt
was waargenomen. d. Barometers zijn daarom
met thermometers verbonden, die er op worden ingericht, om d. juiste temperatuur v. 't
kwik en v. d. schaal aan to wijzen. Door middel
v. daarvoor bestaande tabellen kan men dan
d. waarneming, tot 0° herleiden. Bij bakbarometers met neutraalpunt, is dit punt daarom
voor een bepaalde temperatuur on kwikhoogte
vastgesteld, en wordt dit op d. barometer
gegTa veerd.
d. Capillariteit drukt 't kwik in d. buis neder ;
plaatst men bijv. een a. beide einden geopend
buisjo in een kwikbakje, dan zal 't kwik binnen
d. buis lager staan, dan 't kwik daar buiten, —
jets dat volgens d. watten der Hydrostatica
't geval niet moest wezen, en dat bij genoegzaam wijde buizen ook werkelijk niet plants
heeft. Bohnenberger beyond bij zijn zeer wijde
buizen, dat d. capillariteit bij een wijdte v.
14 mitt. geen invloed meer uitoefent; bij 1 cM.
middellijn behoeft men reeds niet meer aan
to tikken. Juist omdat d. capillaire nederdrukking of hangt v. d. middellijn der buis,
moat die middellijn overal gelijk zijn. Bakbarometers staan dus altijd iets te laag, zoodat men er d. capillaire nederdrukking bij
moat optellen. d. Grootte dozer correctie staat
insgelijks op een nauwkeurigen barometer
aangegeven.
Bij hevelbarometers wordt 't kwik in beide
beenen nedergedrukt, zoodat d. invloed in
beide beenen tegen elk. opweegt, en niet in
rekening zou behoeven to worden gebracht,
indien nl. ook hier d. beide beenen even wijd
waren. Doch 't kwik in 't open been is in
aanraking met d. lucht en met glas, dat dan
eons vochtiger en dan eons doffer is dan op
andere tijden; 't kwik-oppervlak zelf is ook
niet altijd even zuiver, zoodat d. capillariteit
hierdoor niet altijd op dezelfde wijze werkt,
terwijl 't kwik in 't gesloten been daarentegen
altijd onder dezelfde omstandigheden blijft.
Ten gevolge hiervan weegt d. capillaire working in 't done been niet altijd op tegen die
in 't andere, on is 't verschil zelfs niet standvastig: 't kan dus hier niet geregeld in rekening worden gebracht. Gewoonlijk is 't kwik
in 't open been meer afgerond on nedergedrukt dan in 't geslotene; 't wordt in dit
laatste dus iets to hoog opgedrukt, on vandaar dat d. hevelbarometers meesttijds iets
hooger staan dan d. bak-barometers; wijl dit
verschil echter slechts onderdeolen v. d. millimeter bedraagt, wordt 't zelden in aanmerking genomen. Tegen dit nadeel der hevelbarometers staat 't voordeel over, dat men
d. stand v. 't kwik in beide beenen, met
een nauwkeurigheid kan bepalen, die moeilijk to bereiken is bij 't kwik in d. bak v.
bak-barometers.
d. Barometers kunnen binnen d. kamers worden waargenomen, omdat deze niet luchtdicht
zijn afgesloten, on d. luchtdruk dus binnen
on buiten volkomen dezelfde is. Naarmate d.
barometer hooger opgehangen wordt, vermindert d. druk v. d. dampkring (zie Dampkring),
zoodat men dus altijd bij nauwkeurige barometer-waarnemingen most opgeven, hoe hoog
't nulpunt der schaal of 't kwik 't open
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been boven 't oppervlak der zee of boven AP
gesteld is.
Moet een barometer op korten afstand vervoerd worden, dan houdt men dien in zulk
een schuinen stand, dat 't gesloten been vol
loopt; op die wijze voorkomt men schommelingen, die d. buis zouden kunnen breken, of
waarbij lucht in d. buis zou kunnen dringen.
Voor vervoer op groote afstanden laat men d.
buis insgelijks vol loopen, en sluit men 't
kwik in 't open been af met een goed sluitend
droog stopje ; die afsluiting moet echter eenigszins veerkrachtig zijn, om toe te kunnen geven,
als 't kwik door d. warmte uitzet, wijl d. buis
zonder deze voorzorg zou moeten springen.
Bij bak-barometers laat men insgelijks d. buis
vol loopen, en sluit men d. bak goed af; d.
bakken met lederen bodems, hierboven beschreven, zijn daartoe bijzonder geschikt. In
d. wijzen, waarop men barometers ingericht
heeft voor gebruik op reizen, in d. gedaante
der buizen, in d. inrichtingen om d. lucht af
te sluiten, in die om 't indringen v. luchtbellen te voorkomen, bestaat een groote verscheidenheid. In 't algemeen is daarbij op te
merken, dat 't kwik bij buizen, wier gedaante
niet zeer regelmatig is, bezwaarlijk in d. buis
kan uitgekookt worden, omdat deze dan
meestal springen; dat barometers, die bij 't
gebruik omgekeerd moeten worden, spoedig
lucht in 't kwik opnemen; dat Kier en daar
vernauwde buizen d. gemakkelijke beweging
v. 't kwik verhinderen, en dus mingevoelig zijn;
somtijds echter, zooals bij zee-barometers, is
dit laatste nadeel onvermijdelijk. Gewoonlijk
zijn d. zee-barometers, bak-barometers; ter
hoogte, waar 't kwik-oppervlak zich beweegt,
hebben d. buizen d. gewone wijdte, doch lager
tot in d. bak zijn zij zeer nauw, d. inwendige
middellijn is dan hoogstens 1 millimeter, zoodat d. schommelingen v. 't schip weinig of
geen invloed hebben; deze barometers worden
in een toestel v. CARDANITS (zie Ophangwijze v.
Cardarus) opgehangen, om steeds verticaal
te blijven. Men kan a. boord v. schepen wel
zeer gevoelige barometers medenemen, doch
bij onstuimige zee moeten zij evenals bij vervoer afgesloten worden.
d. Gemiddelde barometer-hoogte is Kier te
lande bij 't oppervlak der zee 76 cM., d. dagelijksche veranderingen bedragen meestal slechts
eenige millimeters; dikwijls hebben er dus
veranderingen in luchtdruk plaats, die op 't
oog onmerkbaar zijn ; van daar dat men allerlei
middelen heeft uitgedacht, om kleine veranderingen vergroot voor te stellen. Zoo heeft
men bp. beproefd om barometers met water
te vullen, in plaats van met kwik; dewijl 't
water der zwaarte v. kwik heeft, zullen
d. veranderingen der barometerhoogten ook
14 maal vergroot worden; doch d. geheele
vochtkolom en dus ook d. barometer, moet
dan 14 maal zoo lang zijn als een kwik-barometer, zoodat d. buis ruim 10 Meter lengte zou
moeten hebben, waardoor d. toestel zeer onhandelbaar wordt ; vooral echter heeft men hierbij
't nadeel. dat 't water 's winters beeriest en
d. buis daardoor springt, alsmede dat er boven 't water, in 't luchtledige gedeelte waterdampen gevormd worden, die d. kolom nederdrukken. Vruchteloos heeft men getracht dit
te beletten door 't opgieten v. een laagje olie
of door andere middelen.
JOH. BERNOUILLI bedacht een hevelbarometer,
waarvan 't gesloten been ter hoogte v. onge-veer d. zevenden dM. schuin is omgebogen,
waardoor d. veranderingen, die d. loodrechte
hoogte ondergaat, veel worden vergroot. PRONY
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bevestigde een barometer a. d. evenaar eener
weegschaal; naarmate 't kwik in 't eene of
andere been rijst, zal d. evenaar naar d. eene
of andere zijde overhellen, en een wijzer kan
deze beweging vergroot voorstellen. Veelvuldig zijn ook d. radbarometers in gebruik, door
HOOK uitgedacht. Dit zijn gewone hevelbarometers; boven 't open been is een zeer licht
beweegbaar katrolletje, hierover loopt een
dun koordje, met twee gewichtjes; 't eerste
hangt vrij, 't tweede is iets zwaarder en volgt
dus altijd d. beweging v. 't kwik in 't open
been, waar 't op drijft; door d. beweging der
gewichtjes wordt 't katrolletje rondgedraaid,
zoomede een daaraan bevestigde wijzer, die
buiten d. kast, waarin d. barometer besloten
is, op een wijzerplaat d. barometerstand aanwijst. Voor scheepsgebruik en voor eenigszins
nauwkeurige waarnemingen is zulk een radbarometer onbruikbaar.
Op d. schalen v. veel barometers staan d.
woorden: Bestendig weder, Yeranderlfjk, Storm
e. d. g.; deze aanduidingen zijn echter zonder
eenige wetenschappelijke waarde; alleen door
d. barometerstand in verband te beschouwen
met d. windrichting, met d. mate v. vochtigheid des dampkrings en met d. telegrafischmeteorologische opgaven der omgeving, kan
men met eenige waarschijnlijkheid over ophanden zijnde weersveranderingen oordeelen. Bovendien voorspelt d. barometer nimmer eenige
verandering in d. luchtdruk, maar hij toont
slechts bestaande veranderingen aan, die wij
zonder dien toestel nog niet zouden hebben
kunnen bespeuren. Om d. invloed, die d. weersgesteldheid op d. barometer heeft, te begrijpen, dient men d. volgende stellingen te kennen : 1 0. Weersverandering wordt in d, regel
aangebracht door luchtstroomen, die op een
oord toesnellen of daar overheen trekken;
2°. Staat d. luchtzee hoog boven zeker oord,
dan is er niet veel uitzicht op 't naderen of
doortrekken v. luchtstroomen; 30. Een hooge
barometerstand kan veroorzaakt worden door
d. hoogte v. d. luchtkolom boven 't oord der
waarneming; 40. d. Mindere of meerdere druk,
dien d. lucht op 't kwikvlak heeft, hangt
echter ook af v. d. mindere of meerdere ijlheid
der lucht ten gevolge v. d. warmtegraad (en
deze is door d. thermometer te kennen) en
v. d. mindere of meerdere vochtigheid, die
door d. hygrometer te kennen is; 50. Een lage
barometerstand kan veroorzaakt worden door
't snelle stroomen v. d. luchtlaag boven 't
waarnemingsoord, want hoe sneller d. lucht
stroomt, des te minder drukt zij op d. benedenlagen. Heeft men nu al deze omstandigheden in aanmerking genomen, en weet men
door telegrafische gemeenschap ook al deze
gegevens ter zelfder tijd v. een reeks v. plaatsen, rondom 't waarnemingsoord gelegen, dan
kan men met eenigen grond voor d. eerstvolgende uren d. waarschijnlijke windsver.andering en daaruit voortvloeiende weersverandering bepalen.
Voor d. natuurkundige is d. barometer een
onschatbaar hulpmiddel: door dit instrument
kan hij al d. groote ademhalingen des dampkrings gadeslaan,• voor d. meteoroloog is d.
barometer onmisbaari hij gebruikt zelfregistreerende barometers, die aanhoudend zelf hun
stand opteekenen. d. Zeeman wordt door d.
barometer tegen d. aannadering v.stormen,
onweders en geweldige luchtverstoringen gewaarschuwd. d. Luchtreiziger, voor wien d.
aarde als verdwenen is, en wien dus alle
vaste kenmerken en vergelijkingspunten ontbreken, wordt alleen nog door d. barometer
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verwittigd, of hij stijgt of daalt; immers
naarmate hij hooger of lager gaat, vermindert of vermeerdert d. druk der luchtlagen,
die boven hem zijn. Hierdoor is ook d. barometer een geschikt werktuig, om d. hoogte
te meten, waarop d. waarnemer zich in d.
dampkring bevindt, en derhalve om d. hoogte
v. bergen te bepalen (zie Hoogtemeting, in
welk art. ook fi. baro-thermometer besproken
wordt). Ook voor d. mijnwerker is d. barometer een allerbelangrijkst werktuig; want
met 't verminderen, vooral met 't plotseling
verminderen v. d. luchtdruk in d. mijn, vermeerdert 't gevaar, dat d. schadelijke gassen
zich in groote hoeveelheid uit d. spleten ontwikkelen; ook hier maant dus d. barometer
tot voorzichtigheid aan. Zie over barometers
0. Marbach „Physikalisches Lexicon" (Leipzig
1849). Zie verder 't art. Controleur.
Barometer (d. aneroide) is een werktuig,
waarmede men d. dampkringsdruk kan meten, evenals met d. barometer, doch dat op
een geheel andere wipe dan deze is ingericht.
Een koperen bijna luchtledige doos is v. boven
en v. onder gesloten door een dun veerkrachtig koperen deksel, dat naarmate v. d. dampkringsdruk, meer of minder ingedrukt wordt
en daardoor d. grootte v. dezen druk aangeeft.
d. Verdere inrichting heeft hoofdzakelijk ten
doel, om d. zeer geringe bewegingen v. 't deksel,
vergroot voor te stellen. Daartoe dient een
ijzeren plaat, die als een hef boom los op
twee steunpunten rust; d. korte arm dier plaat
wordt door een spiraal-veer opwaarts gedrukt
tegen een dwars-pinnetje v. een stift, die op
't midden v. 't deksel is bevestigd. Hoewel 't
deksel en d. bodem der doos v. ringvormige
plooien is voorzien, opdat beide gemakkelijker en regelmatiger door d. meerdere of
mindere spanning der lucht in en uit gedrukt
worden, blijven deze bewegingen en dus ook
die v. d. stift en v. d. korten hefbooms-arm
te goring, om met 't oog te kunnen worden
waargenomen, doch zij worden a. 't uiteinde
v. d. langen hefbooms-arm reeds zoo veelmaal vergroot, als d. korte arm in d. langen
arm begrepen is. Deze op- en nedergaande
bewegingen worden weder vergroot overgebracht op d. spil v. een wijzer, die op d.
plaat een cijfer aanwijst, dat gelijk is a. 't
aantal millimeters, welke d. kwikkolom in d.
gewonen barometer hoog is.
In d. doos is eenige verdunde lucht gelaten, opdat, als 't koperen deksel en andere
metaaldeelen door verhooging v. temperatuur
iets gemakkelijker toegeven, d. meerdere spanning v. d. lucht, in d. doos door uitzetting
veroorzaakt, d. wederstand v. 't deksel even
zoo. veel vermeerderen zal. d. Aneroide-barometer is later nog seer vereenvoudigd door
d. bijna luchtledige doos te vervangen door
een hollen, bijna luchtledigen metalen ring,
waaraan een stuk ontbreekt, alzoo een pijp,
die een cirkelboog vomit v. bijna 360. Al
naarmate d. dampkring min of meer stork'
drukt wordt d. ring daardoor min of meer
toegeknepen, on deze beweging wordt door
een hefboom op een tandrad ovorgebracht;
dat d. wijzer voor- of achteruit draait. d.
Meeste Aneroiden geven echter nog bij hoogeren warmtegraad een iets to grooton druk
aan. Door vergelijking met een nauwkeurigen
standaard-barometer kan men dus vooraf dien
invloed bij verschillende drukhoogten en temperaturen bepalen, en daardoor d. aanwijzingen verbeteren. Doze correctie hangt vrij regelmatig v. d. temperatuur af. Bijna alle
Aneroiden hebben 't gebrek dat, aangezien d.
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wijzer niet in 't zwaartepunt door d. spil ondersteund wordt, zijn gewicht daardoor invloed op d. aanwijzing heeft. Wel is dit
gewicht goring; doch wijl 't a. d. lange hefbooms-armen v. d. toestel werkt, is d. invloed
toch merkbaar. Dit gebrek is evenwel to verhelpen, door 't to lichte gedeelte zooveel to
verzwaren, dat 't zwaartepunt met 't steunpunt samenvalt.
Een ander bezwaar is, dat 't gewicht der
plaat bij verticals ophanging v. d. Aneroid°,
weinig of niet op 't deksel werkt, in schuinen
stand wat meer en in horizontalen stand
geheel. Men behoeft d. Aneroide slechts om
to keeren met d. wijzerplaat naar beneden,
om 't daardoor veroorzaakte verschil in aanwiping dadelijk to kunnen bespeuren. 't Is
daarom verkieslijk d. toestel steeds in nagenoeg horizontalen stand waar to nemen. d.
Inwendige deelen mogen niet met olie gesmeerd worden, d. bewegingen hierdoor,
na eenigen tijd traag of met schokken geschieden, en d. aanwijzingen minder verge.
lijkbaar worden. Ook moat men even als bij
d. barometer d. Aneroid° voor d. waarneming
even aantikken, om d. kleine wrijvingen to
overwinnen. Met deze voorzorgen kan d. Aneroid° d. barometer overal vervangen, waar 't
niet op zulk een nauwkeurigheid aankomt,
als slechts bij kostbare wetenschappelijk ingerichte barometers, door middel v. microscopen
en nonius-verdeelingen wordt verkregen.
d. Aneroid° is veel gemakkelijker to vervoeren, neemt veel minder plaats in, wordt
niet benadeeld door schommelingen on kleine
schokken, zelfs niet door d. ontbranding v.
dicht nabijzijnd geschut, en blijft dus waarschijnlijk veel langer met zich zelve vergelijkbaar en in goeden staat dan d. barometer,
die toch altijd na verloop v. eenige jaren een
weinig lucht opneemt. Voor weerkundige
waarnemingen in versch. oorden is d. Aneroid° zeer geschikt, door 't gemakkelijk vervoer on d. mogelijkheid om met dit werktuig
d. op versch. plaatsen gebezigde instrumenten onderling to kunnen vergelijken. Vooral
a. boord v. schepen schijnt d. Aneroid° verre
to verkiezen boven d. gewonen zeebarometer,
omdat d. schommelingen v. 't schip d. aanwijzing v. gevoelige barometers hoogst onzeker maakt. Ofschoon 't beginsel, waarop d.
Aneroid° berust, reeds vroeger was toegepast,
en FONTAINEWALEAII en corrrt reeds soortgelijke
toestellen hebben vervaardigd, is d. tegenwoordige inrichting en d. compensatie voor
d. temperatuur door vim in Engeland 't eerste
ontworpen in 1848.
Baron is een titel v. onzekeren oorsprong,
die in 't leenstelsel der middeleeuwen in 't
algemeen aanduidde d. bezitter v. een allodiaal of leenroerig goad, meer bijzonder hem,
die zitting had in een wereldlijke edelenrechtbank, of die een zeker aantal mannen
onder zijn banier in 't veld kon brengen. In
d. Nederlanden volgden zij in rang op d. graven; in Duitschland waren d. Baronnen alleen
a. d. Koizer leenplichtig on Vrijheeren des
Roomschen rijks. In Engeland was baron oudtijds gelijkstaande met Pair; ook gaf men daar
d. titel v. Baron a. ,personen, die niet v. adel
zijn, bijv. a. d. leden v. sommige rechtbankon
en a. d. parlementsleden, die d. cinque ports
vertegenwoordigen.
Baron (MICHAEL), eigenlijk Boy-ron, gob.
in 1653, was een beroemd tooneelspeler, die
eerst tot 't tooneelgezelschap v. La Raisin,
on later tot dat v. Moliere behoorde, en bij
een natuurlijk gebarenspel d. waren toon der
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declamatie trot Hij verliet in 1691 't tooneel
met behoud eener jaarwedde, doch betrad 't
opnieuw als grijsaard v. 68 jaar in 1720 met
onverminderden bijval. Hij had een hoog denkbeeld v. zijn stand; als hij d. talenten en ver
diensten v. uitstekende mannen Wilde roemen,
koos hij een der schoonste plaatsen uit't stuk,
waarin hij optrad, en zag hen daarbij in 't aangezicht. Hij stied in 1729, en in 1760 verschenen
3 dln met tooneelstukken, onder zijn naam.
Baron (HENRI CH. ANT.), geb. te Besancon
in 1817, beoefende d. schilderkunst, te Parijs
onder leiding v. d. historie-schilder GIGOUX.
Hij ontwikkelde snel een schoon talent, en
ontwierp stoute composition, die hij met verwonderlijke vaardigheid en een schitterend
koloriet op 't doek bracht. Zijn meest bekende
stukken zijn: „Musiceerende vrouwen bij Palestrina" (1847); „Een gezelschap in 't groen";
„Wandelendejjonge vrouwen in een park'
(1857); „'t Feest v. s. Lucas te Venetia" (1859);
„Boogschutters in Toscane" (1864) en „d.
Odaliske".
Baron (J -clams), geb. 1 Jan. 1834 to Festenberg, word hoogl. in d. rechtsgel. a. d.
universiteit te Berlijn, en schreef: „Das Heiraten each alten and neuen Gesetzen" (1874);
,Angriffe aufs Erbrecht" (1877) en „Abhandlungen aus dem ROmischen Zivilprozesz" (1881).
Baronet is in Engeland d. titel v. erfelijke, lagere edelen, in 1612 onder Jacobus I
ingevoerd, die verordende, dat ieder, die drie
jaar lang ter bescherming v. 't koninkrijk
Ierland, 30 man op eigen kosten leverde en
onderhield, baronet zijn zou. d. Baronets staan
in rang boven d. Gentry, doch deelen niet in
d. voorrechten der Nobility; zij voeren d. titel
Sir voor d. doopnaam en Baronet (verkort
Bart) achter d. geslachtnaam.
Baronius (CAESAR), te Sora in Z.-Italie, 30
Oct. 1538 geb., was een leerling en op -volger
v. s. Philippus v. Neri. Hij werd biechtvader v. d. Paus, Apostolische protonotarius,
kardinaal en bibliothecaris v. 't Vaticaan,
en was een vlijtig beoefenaar der kerkelijke
geschiedenis in Italie. Belangrijk zijn zijne
„Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum
1198", waaraan hij v. 1558 t. a. zijn dood (30
Mei 1607) gearbeid heeft. Zij werden to Rome
v. 1588 t. 1607 in 12 dln uitgegeven, en zijn
later meermalen, met uitlatingen en ook met
bijvoegselen herdrukt. Aan d. schoone Antwerpsche uitgaaf v. 1589 t. 1603, in 10 dln,
ontbreekt 't hoofdstuk „de Monarchia Siciliae",
dat to Parijs in 1609 alzeonderlijk 't Licht zag.
d. Bests uitgaaf is die v. Ments in 12 dln
(1601-1605). Raimundus Albericius heeft een
uitvoerige levensbeschrijving v. Baronius voor
d. uitgave v. zijn „Epistolae" (Rome, 1759)
geplaatst. Voorts bezitten wij v. Baronius nog
een „Martyrologium Romanum" en eenige
andere werken.
Baros of Bahros was voorheen een
koninkrijk op d. Westkust v. Sumatra, waar
't thans een afd. uitmaakt v. d. residentie
Tapanoeli. Er zijn 6000 Maleische bew. die veeteelt en landbouw drijven. 't Land brengt paarden, runderen, kokosnoten en sago, maar voorn.
peper voort. Meerdere plaatsen in onze 0.-Ind.
bezittingen heeten Baros, o. a. een district in
't Bantamsche, dat 22 000 bew. bevat.
Baroscoop, d. oorspr. benaming v. d. barometer, heat thans een glazen vat, waarin
wijngeest met kamfer of met koolzuur-kalium
is. Bij genoegzame warmte lossen daze stollen
zich geheel op en is d. wijngeest holder; bij
verlaging v. temperatuur scheiden zij zich in
vlokken af, zoodat d. wijngeest er troebel
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uitziet. Zulk een baroscoop is dus niets dan
een gebrekkige thermometer.
23a,rosn2a, Wild. hoot een plantengesl. uit
d. lam. der Diosmeen. Van dit gesl. zijn 18
soorten bekend, die meest alle In Z.-Afrika
thuis behooren, maar bij ous in d. gematigde
kas gekweekt worden. Alle zijn immergroene
heesters met bloemen in d. blad-oksels on
vele verspreiden een heerlijken specerijgeur.
d. Geneeskrachtige bucco-bladeren (folia buccos)
komen v. d. soort B. crenata Kze, die bij
Linnaeus Diosma crenata hoot.
Barotsch of Baroach is een district
met hoofdst. v. gelijken naam in 't BritschIndisch presidentschap Bombay. d. Stad ligt
a. d. Nerboedda, 52 KM. v. d. uitloop, was
vroeger bloeiend door handel en nijverheid,
on telt thans 37 000 inw. 't District bevat op
78 vk. geogr. mijl 350 000 bow. Van 1685 t. 1770
voerde d. Ned. 0.-I. C. hier heerschappij.
Barozzi, Zie Vignola.
B arquisimeto is een stad in Venezuela,
die 15 000 inw. had, toen zij 26 Mrt 1812 door
een aardbeving geheel verwoest word. Zij is
wader opgebouwd en telt nu 26 000 inw. Zij
is d. hoofdstad v. d. staat Barquisimeto, on
ligt 550 M. boven d. zeespiegel op een zeer
vruchtbare on welbebouwde hoogvlakte, tuss.
d. rivieren Turbeo on Clare. d. Staat B. bevat
op 360 vk. geogr. mijl bijna 150 000 bow.
Barra hoot een Afrikaansch kustgebied
in Senegambia bij d. uitloop v. d. Gambia, 14
KM. lang en door 200 000 menschen bewoond,
deals Mandingo's, deals v. Portugeesche afkomst. Er wordt zout en manufacturen ingevoerd, en stofgoud, iv oor en mais uitgevoerd.
d. Franschen bezitten er d. stad Albreda.
B arradeel (niet to verwarren met Baarderadeel, een gemeente met 5700 inw. t. Z. v.
Menaldum) is eon gemeente in 't N. W. v.
Friesland a. d. Wadden. Zij heeft bijna 8000
bow. en Sexbierum tot hoofddorp.
Barra-eilanden (d.) zijn een dertigtal
kleine oil. on klippen v. d. Hebriden, t. W. v.
Schotland. Zij zijn bewoond door 1600 menschen v. Gaelischen stam. 't Grootste oil.
heat Barra, heeft goede weiden en a. d.
N.-kust een haven, en op 't Zuidelijkste
Barrahead is een hchttoren.
Barrage du Gileppe (Le) is een der
machtigste waterbouwwerken v. d. nieuweren
tijd. d. Stad Verviers bezit vele fabrieken v.
wollen stoffen, die tot drijfkracht 't water
gebruiken v. d. Gileppe, een riviertje, dat in
d. Vesdre (een rechtschen tak v. d. Maas) uitloopt. Om 't water der Gileppe op to stuwen,
is op 't geschiktste punt 't dal door een ontzagwekkenden muur, zoo dik, dat twee rijtuigen elkander daarop ruim unnen
voorbijk
rijden, over d. voile breedte afgesloten, zoodat
't water daarboven tot een schoon moor wordt
opgehoogd. Aan d. dalzijde is tot versterking
v. d. dam een talud v. massief cement of
beton aangebracht. Op 't middelpunt prijkt
een kolossale leeuw v. 't Beig. wapen. Men
bereikt dit bezienswaardige work langs eon
romantischen weg, uitgaande v. 't station
Dolhain v. d. spoorw. v. Aken n. Luik.
Barrande (JoAcHim), geb. in 1799 to Sangues in 't Fr. dep. Haute-Loire, was onderwijzer v. d. Hertog v. Bordeaux (Henri V),
legde zich toe op palaeontologie en geologie,
ontwierp voor 't Silurische stelsel een wel
gegronde en doorwrochte theorie, (die der
colonies) on overl. to Frohsdorf, 5 Oct. 1883.
Zijn voorn. werken zjjn : „Systeme Silurian du
centre de in Boheme' (1852-1877, met suppl.);
„Colonie dans le bassin silurien de la Boheme'
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(1860) en „Defense des colonies" (4 din, 1870).
Barranquilla is eon stad met bUna 12 000
inw. a. d. Magdalena-rivier, kort voor dat deze
in d. Antillische zee stroomt. Na Panama is
zij d. voorn. havenstad v. d. Z.-Amerik. staat
Columbia. d. Handel is meest in d. harden v.
Duitschers.
Barra,.ntes (vicENTE), geb. 24 Mrt 1829 to
Badajoz in Spanje, studeerde in d. godgeleerdheid, maar wijdde zich eerlang geheel a. d.
letterk., en schreef drama's en novellen, die
met bijval werden begroet. Zijn „Siempre
tarde" (1851) werd snel achtereen viermaal
Emerigedrukt. Verder schreef hij : 'Filipinas";
tenses"; „Guerras piraticas de Filipinas"; Diccionario biografico"; „Narraciones extremenos"; „Cuentos y leyendas" en „Dias sin soli'
Hij vervulde gewichtige regeeringsbetrekkingen, en ijverde dan voornamelijk voor d. bevordering en verbetering v. 't Onderwijs.
Barras (PAUL JEAN PRA/N. NIC. Comte de),
geb. 30 Jun. 1755 to Foy in Provence, was
een der voorn. deelnemers a. d. Fransche
staats-omwenteling. Hij. trad aanvankelijk in
milit. dienst, en streed In Indict to Pondichery
tegen d. Engelschen. Bij 't uitbreken der Revolutie stemde hij als afgevaardigde v. d.
derden stand voor d. heftigste maatregelen,
was bij d. bestorming der Bastille op 14 Juli
1789 en der Tuilerien op 10 Aug. 1792 in d.
voorste rijen, stemde voor d. dood v. Lodewijk
XVI, voor d. dood der Girondijnen en d. felste
maatregelen v. 't Schrikbewind. Echter waren
hem veelal zendingen bij 't leger opgedragen,
en streed hij o. a. bij Toulon, waar hij Bonaparte leerde kennen. Meermalen trachtte Robespierre hem ten val te brengen, maar zijn
ijverig patriotisme verzekerde hem d. yolksgunst, en op 27 Juli 1794 vervulde hij d. hoofd
rol; hij zond Robespierre naar 't schavot. Van
dat oogenblik of verwijderde hij zich meer en
meer v. d. heftigste Jakobijnen, en vervolgde
hij d. overige leden der Bergparttj zoo ijverig,
dat hij 't vertrouwen der Conventie won, en
tot lid v. 't Directoire gekozen werd. In deze
betrekking ijverde hij voor d. verheffing v.
Bonaparte, deed hij dozen tot opperbevelhebber v. 't leger in Italia benoemen, en hielp
hij Sieyes en Bonaparte a. d. omverwerping
v. 't Directoire en d. vestiging v. 't Consulaat.
Hij word slecht beloond. Napoleon wantrouwde
hem, verdacht hem v. samenzwering en heulen
met d. Bourbons, zoodat hij meest te Brussel
en to Rome onder toezicht der politie moest
woven. Lodewijk XVIII heeft op hem niet
d. vervolging v. d. moordenaars ztjns broeders toegepast. Barras woonde onder d.
Restaurate op een fraai landgoed bij Parijs
en overL 29 Jan. 1829. Barras was geen groot
staatsxnan of bekwaam gebieder, maar meer
een handig en slim revolutionair; zijn hoofdneiging was een weelderig, verkwistend leven,
waartoe 't zeer groote vermogen, dat hij zich
vergaderd had, hem in staat stelde.
Itarrau (TuzoD. HENRI), geb. 18 Oct. 1794
to Toulouse, hoogl. in d. welsprekendheid to
Niort en to Chaumont, en te Parijs overl. in
Mei 1865, heeft belangrijke werken over opvoeding en onderwijs geschreven, o. a. „Direction morale pour les instituteurs" (6e dr.
1850); . ,,Conseils aux ouvriers (3e dr. 1850);
„Devon's des enfants envers lours parents'
(13e dr. 1865); ,,Simples notions d'agriculture"
(10e dr. 1864); „Methode de composition et de
style" (7e dr. 1862) en „Livre de pratique"
(v. 1848 t. 1874 veelm. herdr.).
Barre, bij ors soma oneigenlijk bear genoemd, en dan met vloedgolf verward, is een
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lange, smalle zand- en slibbank, welke zich
voor d. mond eener rivier vormt, die in een
kalme zee uitloopt, zoodat d. in- en uitvaart
zeer belemmerd wordt.
Barre of Contrebande is een teeken in
't blazoen, dat v. d. bande en divise (zie Bande)
daarin verschilt, dat zij uit d. linker-bovenhoek
naar d. rechter-benedenhoek getrokken wordt;
dit is als d. bdton een teeken v. bastaardij.
Barrelier (3-Acguzs), een Dominicaner
monnik, geb. to Parijs in 1606 en overl. in
1673, deed botanische reizen door Frankrijk,
Spanje en Italia, en ontdekte zeer vele nog
onbekende planten. Bij zijn overlijden Het hij
een groote menigte afbeeldingen v. gewassen
na, die een geruimen tijd later door A. de Jussieu, onder d. titel v. „J. Barrelieri, Plantae
per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae.
Opus posthumum" (Parisiis, 1714) in 't licht
gegeven werden.
Barrevoeters. Op grond v. Matth. X :10
meenden sommige geestelijke orden, dat 't
hun ongeoorloofd was, schoenen to dragon;
zij namen daarom d. regel aan, geheel ongeschoeid of wel op sandalen to gaan. Er bestaat geen bijzondere orde v. barrevoeters,
doch er zijn ongeschoeide monniken en nonnen
onder d. Karmelieten, Franciscanen, Augustijnen, Capucijnen on Alcantarinen. Zij worden
in 't Latijn discalceati genoemd. d. Nonnen v.
0. L. V. v. Calvarie" gaan barrevoets v. 1 Mei
tot Kruisverheffing.
Barrias (LOUIS ERNST), geb. 3 Apr. 1841 to
Parijs, ontwikkelde zich onder d. biding v.
CAVELIER en COGNIET tot een der bests beeldhouwers v. d. nieuweren tijd. Zijn werken drukken bevalligheid en kracht uit. In 't Luxembourg is zijn „Spinster v. Megara"; in d. tuin
der Tuilerien een kolossale „Spartacus" ; zijn
groep „Fortuna on Amor" is in brons gegoten.
Barricade hoot d. straatversperring, the
bij volksopstanden tegen d. militaire macht
wordt opgeworpen. d. Naam komt v. 't Fr.
barrique = vat, omdat veelal vaten een bestanddeel er van uitmaken. Vooral d. Parijzenaars hebben v. ouds dit middel tot verzet
on omwenteling to baat genomen; d. hevigste
barricaden-strijd was die in Febr. on in Juni
1848 to Parts, toen meer dan 1500 barricaden
uit omgeworpen rijtuigen on opgestapelde
straatkeien sin sterke wallen d. troepen weerhielden, en wier verovering stroomen bloods
eischte. Ook to Milaan, Weenen, Berlijn e n
Dresden werd in Bien omwentelingstijd hovig
op d. barricaden gestreden. Napoleon III heeft
in Parijs d. barricade-opstanden nagenoeg onmogeltjk gemaakt door 't verbreeden der straten, 't banen v. breeds strategische wegen
door Parijs, en vooral door 't vervangen der
keien door asphaltbestrating.
13arriere-tractaat. Toen d. republiek
der Vereenigde Nederlanden op 7 Sept. 1701
met Engeland en d. Keizer d. groote alliantie
tegen Frankrijk sloot, was haar hoofddoel
daarmede, 't verkrUgen eener Barriers, d. w. z.
eon grenslinie v. vestingen in d. Spaansche
Nederlanden taken Frankrjjk. d. Republiek
sloot daartoe met Groot-Brittanni6 in Den
Haag op 29 Oct. 1709 een Barriere-traetaat, dat
op 29 Jan. 1713 aldus gewijzigd word, dat keizer Karel VI a. d. republiek 't recht v. bezetting in sommige vestingen der Spaansche
Nederlanden zou toestaan; Groot-Brittanni6
zou deze barriers garandeeren. 't Eigenlijke
Barriers-tractaat kwam daarop toss. Oostenrijk en d. Republiek, onder bemiddeling v.
Engeland, tot stand to Antwerpen, op 16 Nov.
1715. d. Hoofdbepalingen waren: 1°. afstand
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der Spaansche Nederlanden a. d. Keizer, die
daarvan nooit eenig gedeelte zou afsta.an, 2°.
uitsluitend recht v. bezetting door d. Republiek in Namen, Doornik, Meenen, Warneton
en Yperen en 't fort Knocke, en gezamenlijk
met d. Keizer in Roermond. 't Tractaat bleek
echter in d. uitvoering en naleving een steen
des aanstoots te zijn tot 1781. Toen werd 't
door keizer Joseph II opgezegd en werden d..
Barriere-vestingen gesloopt. (Zie Koch „Histoire des traites de paix" en Heeren „Statensystem").
Barrington (DAINE), een verdienstelijk
Britsch rechtsgeleerde, die a. 't hoofd der
techterlijke macht bij d. marine stond, bevorderde als vice-president v. d. Royal society
met kracht d. kennis der nat. hist. en 't onderzoek der Poolstreken. Ook beoefende hij d.
Angelsaksische wetgeving en letterk. Hij overl.
4 Mrt 1800.
Barringtonia is d. naam v. een plantengesl., .dat tot d. fam. der Myrtacegn behoort,
en omstr. 20 soorten bevat, die in d. Keerkringslanden groeien. B. speciosa is een prachtige
boom, waarvan 't vruchtsap en d. gerooste
zaden geneeskrachtig zijn; B. rubra en B. racernosa hebben welriekend loof, dat als groente
gegeten wordt d. schors bevat zwarte verfstof.
Barros (JoAo DE) werd in 1490 of 1496 te
Viseo, uit een oud geslacht geboren. Hij kwam
als page a. 't hof v. koning Emanuel d. Groote,
en werd d. speelmakker v. diens zoon, later
koning Joao III. In 1522 werd hij gouverneur
v. s. George del Mina op d. Afrikaansche kust.
In 1525 werd hij terug geroepen, en benoemd
tot schatbewaarder v. Indio, welke betrekking
hij gedurende 38 jaar getrouw vervulde. Hij
stierf 20 Oct. 1570. Hij was een uitstekend geleerde en geschiedSchrijver. Zijn taal, stijl, voorstellingswijze en waarheidsliefde worden gelijkelijk geroemd. Zijn voorn. werken waren:
,;Grammatica de lingua Portugueza" (1549); d.
geschiedk. roman „Cronica de emperador Clarimundo", (Coimbra, 1520), maar vooral zijn geschiedenis v. d. vestiging der Portugeezen in
Indio. Dit belangrijke werk verscheen onder d.
titel v. „Asia: dos feitos, que os Portuguezes
fizeram no discobrimento e conquista dos mares
e terras do Oriente, depois do Anno de 1412 ate
o de 1526" (Primeira decada, Lisboa, 1552. Segund. Dec. ibid 1553. Terceira Dec. ibid. 1563).
d. „Decada quarda" is grootendeels door Barros bewerkt, maar ten einde gebracht door
Lavanha, en te Madrid in 1615 in 't licht verschenen. Verder is 't werk voortgezet door .
Diego de Conto, die d. 5e tot d. 10e Dec. uitgaf
te Lissabon, in 1602, 1612, 1614, 1616 en 1637.
d. Eerste vijf boeken der 12e Dec. zijn v. Em.
Fernandez de Villareal en verschenen te Parijs,
1645. De 11e en 13e Dec. bestaan vermoedelijk
in manuscript v. Ant. Boccarro. Er bestaat
een zeldzame Ital. vertaling v. dit werk, door
Alph. Ulloa (Venetic, 1562). d. Laatste Portugeesche uitgave verscheen to Lissabon in 1778.

Barrot

(CAMILLE HYAC.) Zie Odilon Barrot.

Barrot (VICTORIN FERD.), brooder V. Odilon
Barrot, geb. in 1806 te Parijs, ontwikkelde zich
tot een scherpzinnig rechtsgeleerde en bekwaain advocaat. Hij was d. verdediger v.
Lodewijk Napoleon na diens aanslag op Boulogne, werd lid der Vertegenwoordiging en was
daar een der machtigste woordvoerders der
linkerzijde. Toen Lodewijk Napoleon president
der republiek was, koos hij BARROT tot rain. V.
Binnenl. zaken en na d. coup d'etat werd hij
staatsraad en senator. Hij overl. 12 Nov. 1883.
Barrow (d.) is een rivier in Ierland, die .
bijAthyevarwod,n'tZ.-Wvlei
I.
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en na eon loop v. 96 KM. bij Waterford in d.
Atlant. oceaan valt.
Barrow-in-Furness is een havenstad
in 't Eng. graafs. Lancaster, die in 't midden
der 19e eeuw nog een onbeduidend plaatsje
was, maar door d. nabijgelegen ijzersmelterijen en staal-fabrieken snel aanwies tot 50 000
inw. Er zijn ruime dokken en scheepswerven
en 16 hoogovens.
Barrow (IsAAc), in 1630 te Londen geb.,
was een voortreffelijk wiskundige en godgeleerde, die Holland, Frankrijk, Itali8 en Konstantinopel bezocht. Hij was d. leermeester
v. Newton, wien hij zijn betrekking als leeraar
in d. wiskunde te Cambridge, afstond. Hij
werd kapelaan bij koning Karel II, in 1675
kanselier v. Cambridge en stierf te Londen
in 1677. Zijn meest beroemde mathematische
werken zijn: p Lectiones geometricae" (Loud.
1669) en „Lectiones opticae" (Camb. 1674). Zijn
godgeleerde werken zijn in 1683 in 3 dln door
Tillotson to Londen in 't licht gegeven.
Barrow (JOHN), Engelsch reiziger en schrijver, werd 19 Juni 1764 to Drayleybeck in
Lancashire geb. Nadat hij in een ijzergieterij
te Liverpool werkzaam geweest was, en op
een walvischvaarder een tocht naar Groenland gedaan had, werd hij secretaris v. lord
Macartney op diens gezantschapsreis naar
. berichten over dat land openbaarde
China. Zijn
hij deels
opstellen in d. „Quarterly Review"
deels in zijn „Travels to China" (Lond. 1804,
ook in 't Nederl. vert.) Hij volgde lord Macartney, toen doze gouverneur v. d. kaap d.
Goede Hoop werd, en beschreef zijn. reis in
't binnenland onder d. titel „Travels in the
Interior of southern Africa"' (2 vol. Lond.
1801-1803). In 1803 naar Londen teruggekeerd,
*end hij door lord Melville tot secretaris der
admiraliteit benoemd, welke betrekking hij
tot in 1845 bekleedde. Hij overl. te Londen, 23
Nov. 1849. d. Geographical Society, waarvan
hij tot zijn dood vice-president was, is hare
oprichting a. hem verschuldigd. Behalve d.
opgenoemde werken schreef Barrow nog: „A
voyage to Cochinchina in the years 1792 and
1793" (Lond. 1806); The life of Macartney"
(2 vol. Lond..1807), „A chronological History
of voyages into the arctic regions" (Lond.
1818); „Memoirs of naval Worthies of Queen.
Elizabeth's Reign" (Lond. 1845); An autobiographical memoir" (Lond. 1847) en „Sketches
of the Royal Society (Lond. 1849). Parry gaf
in 1819 Barrows naam a. d. zeeengte tuss.
North-Devon, Cockburn en North Somerset,
t. N. v. Amerika.
Barry (Gravin. DII), maitresse v. Lodewijk
XV, koning v. Frankrijk, was d. dochter v.
G. de Vaubernier, belasting-kommies 'te Vaucouleurs. Zij werd in 1744 geb„ verloor vroeg
haar vader, hegon een modewinkel, on werd d.
minnares v. d. graaf du Barry. Zij worden echter
elkander spoedig moede, zoodat d. Graaf; om v.
haar ontslagen to worden, in 1768 haar bij d.
Koning in - kennis bracht. Zij had spoedig d.
plaats der markiezin v. Pompadour ingenomen,
en huwde voor d. schijn met Du. Barry's
brooder. Eerlang regeerde zij geheel Frankrijk.
Zij berokkende d. val v. d. hertog v. Choiseul,
wiens trots voor haar niet buigen wilds, verhief d. hertog v. Aiguillon, en ondersteunde
helm in zijn wraakneming tegen 't Parlement to
Partjs, (dat hem wegens zijn afschuweltjke
daden als bevelhebber in Bretagne, d. rechten
v. pair v. Frankrijk ontzegd had), waarin ztj
zoo ver ging, dat 't Parlement in 1771 uit
Parijs verwijderd, en eindelijk geheel vernietigd wend. Niet a. hare eigene werkzaamheil
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ochter, maar a. kuiperij v. hovelingen, die door
haar werkten, is dit alles toe to schrijven;
want zij was meer een vrouw v._ vermaak,
dan v. verstand, kennis of geestkracht. Na d.
dbod, des Konings ontving zij bevel, zich in
hechtenis te begeven, en werd zij in een klooster opgesloten; doch naderhand ward haar
vergund, op haar fraai landgoed te Louveciennes, nabij Marly, te wonen. Zij leefde gedurondo d. Omwenteling, tot a. 't Schrikbewind
in afzondering; maar haar rijkdom on hare
aankleving a.. d. partij v. Brissot veroorzaakten, dat zij schuldig a. verraad verklaard en
op 9 Dec. 1793 geguillotineerd ward.
Bars is een comitaat in 't W. v. Hongarije,
48 vk. geogr. mijl groot met 135 000 bew., voor
d. grootste helft Slowaken. d. Gran doorstroomt dit gewest v. 't N. n. 't Z. 't Bergachtige Noorderdeel is rijk aan goud, koper.
ijzer, lood en antimonium, 't vlakke Zuiderdeel
bloeit door landbouw. d. Hoofdst. heet Kremnitz.
Barsingerhor.n is een gemeente en polder in N.-Hollanct, 19 KM. N.-0. v. Alkmaar en
22 KM. Z.-W. V. Helder. Met d..dorpen,Kolhorn
en Haringhuizen, die er toe behooren, wonen
er 3000 opgezetenen.
.Bart (JEAN), een visscherszoon, te . Duinkerken in 1651 geb., ward een Fransch kaperkapitein, die in dienst v. Lodewijk XIV ons
on Brittannie door zijn ongelootlijke stoutmoedigheid on onge6venaarde behendigheid
groote nadeelen heeft toegebracht. Hij vervolgde d. koopvaardijschepen tot in d. havens,
boorde menig oorlogsschip in d. grond en sloeg
zich met zijn schip door geheele vijandelijke
eskaders heen-Lodewijk XIV verhief hem tot
commandant v. een eskader, en -ontving hem
meermalen te Versailles, waar hij door zijn
eenvoud en rondborstigheid een zeldzame vertooning maakte. Hij overl. in 1702.
Barth (KASPA.R vox), geb. 22 Juni 1587 to
Kiistrin, uit een Beiersch adellijk geslacht,
was een dier personen, die d. wereld door hun
snelle geestesontwikkeling verbazen. Toon hij
negen jaar was, kende hij TERENTIIIS, toen h ij
twaalf jaar was, vertaalde hij d. Psalmen in
Lat. verzen, op d. gymnasia schreef hij commentaren op Lat. schrijvers on op 20-jar. leeftijd gaf hij Lat. gedichten uit. Hij bezocht d.
voorn. steden v. Europa, ook Leiden. en Am-

sterdam, on vestigde zich to Leipzig, waar
hij 17 Sept. 1658 overl. Hij heeft 60 boeken
adversarien uitgeg. on nog dubbel zooveel nagelaten, was zeer belezen, maar had geen smaak.
of tact in 't ordenen v. zijn kennis. Aileen zijn
commentaar op CLAUDIANUS wordt gerbemd.,
Barth (Jou. AUG.), geb. in Saksen, in 1763,
was boekdrukker to Breslau, waar hij in 1818
stied. d. Dichterlijke welkomstgroet op d. v..
Frankfort n. Breslau verlegde universiteit, door
hern in 20 talon en met onderscheiden letter-.
soorten, gedeelteltk op 't door horn uitgevonden, onverbrandbaar amiantpapier gedrukt,
behoort tot d.. zeldzaamheden der boekdrukkunst. Nog morkwaardiger is zijn „ittionumen-turn pacis," op 't sluiten der vredesverdragen
v. 1814 on 1815, 80 bladz. in folio, met 64 gekleurde platen m steendruk, (Bresl., 1818). Dit
stuk bezingt d-vr.ede der wereld in meer dan
60 talon en schrifttafels (in 17 Germaansche
on Noordsche, 9 Grieksche, 12 Slawische,. 14
Aziatische, 7 Indische on 8 Afrikaansche talon).
Te gelijk is 't een prachtwerk, dat in zijn
zinnebeeldigen vorm beteekenis heeft,. zoo is
't Koptisch gedicht op een pyramids, 't Laplandsche 'op een vol v. een randier, 't Indische
op een palmboom geschreven. Barth verbond
met zijn stads- en universiteits-drukkerij een
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lettergieterij, noten- on steendrukkerij en eon_
aanzienlijken boekhandel.
Barth (CHRIST. KARL), geb. in 1775 to Bai-

reuth, Beiersch staats-ambtenaar on geheimraad to Miinchen, is d. schrijver v. twee oud-

heidk. werken, die voor Duitschland groote
waarde hebben: „Deutschlands Urgeschichte"
en n Ueber die Druiden der. Kelton".
.Barth (KARL), geb. in Oct. 1787 to Eisfeld,

vormde zich onder leiding v. J. G. v. Miller, to
Stuttgart, en v. Cornelius, Zeller en Mosier, to
Frankfort a. d. Main tot een uitstekend teekenaar on graveur. Veel v. zijn work is in d.
Fransche overheersching in Duitschland verloren gegaan. Hij overl. 12 Sept. 1853 to Kassel.
Bijna ale pracht-uitgaven v. zijn tijd, vooral
die v. 't Bibliographisch instituut te Hildburghausen, zijn met zijn kunstgewrochten verrijkt.

Barth (EtEiNR.), geb. 18 Apr. 1821, te Hamburg, studeerde on promoveerde a. d. universiteit to Berlijn, deed eerst een oudheidk. reis

naar Italie' en Sicili6, on ging vervolgens naar
Londen, om zich in 't Arabisch to oefenen
on tot zijn ontdekkingstochten in Afrika voor
to bereiden. In 1845 bereisde hij d. binnenlanden v. Algerie, Tunis en Tripolis; in 1846
reisde hij uit Tripolis, door Barca on Benghasi,
naar 't Nijldal, op welken tocht hij bijna 't
leven verloor, want roovers plunderden horn
uit en listen hem zwaar gewond liggen. Toch
zette hij zijn reis voort, bereikte d. tweeden
Nijlwaterval in Wadi Halfi, stak naar Arabia
over, trok door Palestina en d. meeste gewesten v. Klein-Azie, en keerde na drie jaar.
in Duitschland terug, waar hij voorlezingen
hield over zijn nasporingen. In 1849 ward hij
aangezocht om met OVERWEG deal to nemen
a. d. ontdekkingstocht, dien RICHARDSON voor
d. Britsche regeering in d. binnenlanden v..
N.-Afrika ging ondernemen. Na uitgebreide
toebereidselen gingen daze reizigers op 23 Mrt
1850 uit Moerzoek 't binnenland in, naar Agades,
en v. hier naar Koeka. Zes dagreizen voor d.
aankomst in die stad overl. RICHARDSON, en.
Barth zorgde voor d. opzending v. diens dagboek naar Londen. In 1852 onderzocht hij d..
omgeving v. 't Tsad-meer en d. bronnen v.
d. Niger, on reisde hij over Adamaoea; Yola,

Kanem, Baghirme, Kano on Sokota. Hij verloor op 27 Sept. 1852 ook zijn reisgenoot OVEBVirzcf, maar zorgde, dat ook diens papieren
naar Engeland kwamen. Na 't overwinnen v.
eindelooze bezwaren on 't doorstaan v. allerlei

gevaar bereikte hij, zwak on ziek, Timboektoo..
Hier word hij met argwaan ontVangen, en
verkeerde hij acht maanden in gestadig levensgevaar, tot hij op 8 Mei 1854 d. terugreis kon

aanvaarden. Op dezen tocht ontmoette hij op
1 - Dec. d. ontdekkingsreiziger VOGEL, met wien
hij eenige waken to Koeka bleef. Na een gevaarlijke reis door d. woestijn bereikte hij op
21 Aug. 1855 Tripolis., Hij kwam weder in zijn
vaderland na zes jaar afwezigheid. Hij had

Op dezen tocht 3000 geogr. mijl afgelegd. Zijne

bevindingen heeft hij beschreven in „Reisen
and Entdeckungen in Nord- u. Central-Afrika"
din, 1868). d. Belangstelling in on d. kennis
vandoze gewesten is door dezen arbeid zeer
toegenomen. In 1864 ward Barth benoemd tot
hoogl. in d. aardrijksk. a. d. universiteit to
Berlijn, maar hij overl. reeds 2 Nov. 1865.

Itarthe (FELnc), geb. 28 Juli 1796, to Narbonne, studeerde in d. rechten to Toulouse, en

vestigde zich als advocaat to Pans. Hij ijverde
met kracht tegen d. reactionaire handelingen
der Bourbons, pleitte menig staatk. vervolgde
vrij, streod met vuur voor d. vrijheid der pars,
en , klom steeds in populariteit. In d. Juli-
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dagen v. 1830 stelde hij d. proclamatie met
d. aanhef: „'t Is gedaan met d. ouderen tak
der Bourbons". Hij werd door Lodewijk Philips
tot minister V. Onderwijs en eeredienst en
tot voorzitter v. d. Staatsraad benoemd. Van
nu af wijzigden zich zijn vrijzinnige denkbeelden aanmerkelijk ; hij bestreed d. vrijheid
v. vereeniging, vervolgde d. dagbladpers en
fnuikte d. volksmanifestati6n, waarmede hij 't
huis Orleans meer kwaad dan goed deed. Intusschen vervulde hij steeds d. hoogste waardigheden; was hij geen minister, dan was hij grootzegelbewaarder, vice president v. d. Kamer der
Pairs, en zelfs nog onder Napoleon III in 1853
president der rekenkamer. Hij overl. in 1363.
Barthel (KARL), geb. 24 Febr. 1817, to
Brunswijk, en daar als privaat-docent overl.
22 Mrt 1853, was d. schrijver v. 't algemeen
geroemde boek „Die deutsche national literatur der Neuzeit", waarvan in 1876 d. 9e druk
verscheen. Hij schreef „Erbauliches and Beschauliches" en „Die klassische periode der
Deutsche Litteratur im Mittelalter".
Barthelemy (s.) is een eiland der kleine
Antillen boven d. wind, t. Z. v. 't Nederl. eil.
s. Martin, en is bijna 2000 HA. groot. d. Franschen stichtten Kier in 1648 een volkplanting,
stonden het in 1784 a. Zweden af, maar kochten
't in 1878 terug voor 80 000 fcs. d. Kust is
moeilijk te genaken, doch er is een goede
haven. d. Belangrijkste voortbrengselen zijn:
ijzer, kalk, aloe, suiker, katoen, tabak, cassave
en vele soorten v. vogels. d. Bewoners, 2400
in getal, stammen meest v. R. Kath. Ieren
af, of zijn negers.
Barthelemy (JEAN JACQUES) werd 20 Jan.
1716 te Cassis, bij Aubaigne in Provence, geb.,
ontving een goede opvoeding en werd gedurende eenigen tijd naar Marseille gezonden,
om door d. JezuIeten tot d. geestelijken stand
te worden voorbereid. Hij had echter zoo
weinig neiging hiertoe, dat hij naderhand alle
voorslagen tot geestelijke ambten afwees, en
alleen d. titel v. abbe aannam. Van der jeugd
af wijdde hij zich a. d. beoefening der oude
talen, ook v. d. Oostersche, en d. oudheden in
't algemeen, zoodat hij d. geleerde wereld eerlang verbaasde door zijn nieuwe ontdekkingen, waaronder 't Palmyrisch alphabet, dat hij
uitgaf, 't meest opzien baarde. In 1747 werd
hij lid v. d. Parijsche academie der opschriften. d. Minister Choiseul, die als gezant naar
Rome ging, noodigde Barthelemy, om hem te
vergezellen. Deze nam dit aanbod aan, en vertrok in 1755 naar Rome, verzamelde nieuwe
schatten voor d. oudheidkunde, en hield zich
na zijn terugkomst bezig met 't beschrijven
zijner nasporingen en d. inrichting v. 't a.
hem toevertrouwde Koninklijke Penning-kabinet, dat hij met een aantal kostbare en zeldzame 'medailles verrijkte. Onder zijn werken
munt door geleerdheid voorn. uit n d. Reize
v. d. jongen Anacharsis naar Grieken1and."
waaraan hij reeds in 1757 begon te arbeiden, ,
en die eerst 30 jaar daarna voltooid werd. Barthelemy zelf noemde dit werk „Une triste compilation"; maar d. geheele beschaafde wereld
ontving it met bijval en bewondering ; want d..
meest ongelijkaardige deelen der Grieksche
oudheid, uit versch. tijdvakken, zijn daarin tot
een schoon geheel gebracht, en met geleerdheid
en smaak verwerkt (zie .Anacharsis). Barthelemy, die nog in zijn ouderdom een volledig
overzicht v. 't Koninklijk Penning-kabinet vervaardigen wilde, werd daarin door d. Omwenteling v. 1789 gestuit. Door d. beambten der
Nationale boekerij v. aristocratie beschuldigd,
werd hij op 2 Sept. 1793 gevangen genomen,
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doch nog denzelfden dag, op voorspraak zijner
vrienden, inzonderheid der weduwe Choiseul,
weder in vrijheid gesteld. Toch had dit geval op zijn reeds verzwakte gezondheid na
deeligen invloed. Toen d. opper-boekbewaarder
der Nationale boekerij, d. beruchte Carra, in
1793 was geguillotineerd, werd hem wel diens
post opgedragen; doch hij kon dien niet aanvaarden. Hij stierf 30 April 1795.
(JULES),
Barthelemy-Saint-Hilaire
geb. 19 Aug. 1805, to Parijs, werd in 1838
hoogl. in d. oude talen en in d. wijsbegeerte,
maar had daarbij gewichtigen invloed op d.
staatk. gebeurtenissen in zijn vaderland. Van
1827 af wijdde hij een goed deel zijner krachten a. d. dagbladpers, en stond hij steeds gematigde liberale beginselen voor. Krachtig
steunde hij F. de Lesseps in d. doorgraving
v. d. landengte v. Suez. Na d. Februari-omwenteling v. 1848 bekleedde hij regeerings-ambten;
meest in 't belang v. 't staats-onderwijs, maar
wijl hij na d. coup d'etat v. 1852 d. eed a.
Napoleon III weigerde, werd hij uit zijn functi6n, ook uit zijn hoogleeraars-ambt ontslagen.
Hij besteedde toen zijn tijd a. letterk. arbeid
en schreef belangrijke artikelen in d. „Revue
des deux mondes". Sedert 1869 in d. volksvertegenwoordiging gekozen, werd hij secretaris
generaal v. TRIERS en in 1880 minister v.
Buitenl. zaken in 't ministerie-FERRY. Aan zijn
ambteloozen tijd hebben wij te danken d. belangrijke geschriften: „Les Veda's" (1855); „Le
Bouddhisme" (1855); „Lettres sur PEgypte"
(1856); „La vie de Mahomet" (1863) en „Mahomet et le Coran" (1865).
Barthez (PAUL JOSEPH), een geleerd Fransch
geneesheer, werd geb. to Montpellier in 1734.
Hij studeerde te Narbonne en to Toulouse,
on zette zich eerst als geneesheer in zijn
geboortestad neder, maar ging in 1754 naar
Parijs, waar hij spoedig een groote vermaardheid verkreeg. Hij was een v. d. medewerkers
a. 't „Journal des Savants" en d. „Dictionnaire
encyclopedique". In 1761 als hoogl. naar Montpellier beroepen, vormde hij daar een school;
die in geheel Europa achting genoot. Onder
zijn leerlingen was PINEL, die later zulk een
grooten roem verwierf. Zijn werk „Nouveau
element de la science de Phomme" (Montp.1778, 2e dr. Paris, 1806), waarin hij stelsel,
dat op dynamischen grondslag berustte, ontvouwde, werd in d. meeste Europeesche talen
overgezet. Bij zijn geneeskundige studie voegde
hij die der rechtsgeleerdheid, hij promoveerde
in 1780 als doctor in deze wetenschap. In 1784
keerde hij naar Parijs terug, benoemd tot koninklijk consulteerend geneesheer en lijfarts
v. d. Hertog v. Orleans. Uit alle oorden der
beschaafde wereld vroeg men hem in bijzondere gevallen om raad. Door d. Omwenteling
verloor hij zijn ambt on 't grootste deel v.
zijn vermogen; hij leefde nu v. zijn praktijk
on schreef ondersch. geneesk. werken. Napoleon waardeerde hem, on overlaadde hem met
eer on bedieningen. In 1805 stierf hij to Parijs.
Hij schreef o. a. „Nouvelle mecanique des
mouvements de Phomme et des animaux"
(Carcassone 1798); „Traits d_ es maladies .goutteuses" (Paris, 1802, 2 vol., nieuwe uitg. 1819)
on „Consultations de medecine" (Paris, 1810,
2 vol.).
Barthold (FRIEDR. WILH.), geb. 4 Sept. 1799,
to Berlijn, werkte zich on d er leiding v.
RAUMER en WACHTER op tot een uitstekend
geschiedschrijver, werd in 1834 hoogl. in d.
geschied. to Greifswald on overl. daar op . 12
Jan. 1858. Zijn voorn. historie-werken zijn:
„ROmerzug Konig Heinrichs von LtItzelburg"
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(1830); „Geschichte von Rilgen und Pommern"
(5 dln, 1845); „Deutschland und die Hugenotten" (1848) en „Geschichte der deutschen
Stadte und des deutschen Burgerthums" (4 dln,
1852).
13artholdi (AUG. FRIEDR ), een Elzasser,
geb. to Colmar, in 1833, een uitstekend Fransch
beeldhouwer, vervaardigde „d. Leeuw v. Belfort" (een kolossale figuur v. graniet); „Vercingetorix"; 't gedenkteeken v. Lafayette to
New-York on 't geschenk v. Frankrijk a. d.
Vereen. Staten, zijnde een beeld : „d. Vrijheid,
d. wereld verlichtend", staande a. d. haveningang v. New-York. Pit beeld is 46 M. hoog,
staat op een voetstuk v. 47 M., weegt 25 000
KG. en draagt een electrisch verlichte fakkel.
't Is 28 Oct. 1886 onthuld.
Bartholinus (GASPER), geb. to MalmoC, in
d. Zweedsche prov. Schonen, in 1585, studeerde
to Rostock on Wittenberg. Hij promoveerde
in 1610 in d. geneeskunde to Bazel, en ward
in 1613 als hoogl. in d. Grieksche taal en in
d. geneesk. naar Kopenhagen beroepen, waar
hij in 1623 ook als hoogl. in d. godgeleerdheid
aangesteld ward. Hij overl. in 1629 op rein,
to Sora. Op last v. Christiaan IV schreef hij
„Compendia" en „Systemata" v. ondersch.
wetenschappen, die op d. scholen warden
ingevoerd. Zijn meest bekende werk heet:
,Institutiones anatomicae", (Wittenb. 1611 en
later meermalen uitgeg.). lit werk is in vele
talon overgezet, en diende in d. 17e eeuw a.
vele hoogescholen tot handbook. Ook zijn
zonen zijn in d. geleerde wereld beroemd
geworden, vooral THOMAS, geb. to Kopenhagen in 1616, die als philoloog, als natuuronderzoeker en als geneesheer groote verdiensten had. Daze studeerde to Leiden, Parijs,
Montpellier, Padua, Napels en Messina, en
promoveerde to Bazel in 1645. In 1647 ward
hij to Kopenhagen tot hoogl. in d. wiskunde
aangesteld, en kort daarna ook in d. ontleeden geneeskunde. Hij wordt als ontdekker v.
d. ductus thoracicus bij d. mensch genoemd.
Ook beschreef hij d. waterkanalen in 't dierlijk lichaam, on d. uitloozingsbuis der tongklier wordt naar hem ductus Bartholinianus
genoemd. Hij was een ijverig verdediger v.
Harvey's gewichtige ontdekking v. d. omloop
des bloods. In 1661 legde hij zijn professoraat
neder, en sedert woonde hi) ambteloos op
zijn landgoed Hagestad. Toen hij dit met zijn
uitgebreide bibliotheek en vele handschriften
in 1670 door brand verloor, ward hij door
koning Christiaan V tot lijfarts geroepen, on
tevens tot assessor in 't hoog gerechtshof
benoemd. Daarbij ward 't bestuur over d.
academische boekerij gevoegd. Hij overl. in
daze betrekking to Kopenhagen in 1680. Hij
heeft vele werken geschreven en d. „Instituzeer vermeerderd en vertione
beterd. Men vindt zijn schriften opgegeven in
„Lindenius renovatus" (p. 1003 seqq). Zijn
oudste brooder JAKOB B. was ale orientalist
en uitgever v. Kabbalistische schriften beroemd. (1623-1653). Zijn jongste broader ERASMUS B., geb. to Roskild in 1625, bereisde
(1646—'57) d. Nederlanden, Engeland, Frankrijk,
Italic en Duitschland, promoveerde in 1654 to
Padua, en ward in • 1657 to Kopenhagen als
hoogl. in d. wis- en geneeskunde benoemd.
Ook diens schriften zijn vermeld in : „Lindenius renovatus" (p. 261). Twee zonen v. THOMAS: KASPER B. en THOMAS B., hebben zich
als schrijvers bekend gemaakt. Kasper (geb.
1654, overl. 1704) was een ervaren ontleedkundige. Thomas (geb. 1659, overl. 1690) is d.
schrijver v. 't beroemde werk „Antiquitates
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danicae de causis contentae a Danis adhuc
gentilibus mortis" (Kopenhagen, 1689).
Bartholomaeus, d. Apostel, d. zoon v
Tolmai, is waarschijnlijk dezelfde als Nathanael, V. wien 't Evangelic, v. Johannes melding maakt. Volgens Eusebius zou hij 't Christendom in IndiC (waarschijnlijk Z.-Arabic)
verbreid on 't Evangelie v. Mattheus in 't
Hebreeuwsch vertaald hebben. Volgens Chrysostomus predikte hij 't Christendom in Armenie en Klein-Azie, en onderging hij d. marteldood to Albania-pyla, 't tegenw. Derbent,
in Armenisch Rusland. d. R. K. kerk viert
zijn gedachtenis 24 Aug., d. Grieksche 11 Juni.
.Bartholomaeus, naar zijn geboortestad
de Pisis genoemd, lijfarts bij paus Leo X,
was d. schrijver v. een „Epitome medicinae
theoricae et practicae", to Florence in 4. zonder bijgevoegd jaartal, gedrukt. Ook is v. hem:
„Apologia contra Hieronymum de Eugubio"
(Romae, 1519).
Bartholomaeus de Martyribus, geb.
to Lissabon in 1514, trad in d. orde derDominicanen, en klom door zijn braafheid en bekwaamheid op tot aartsbisschop v. Braga, d.
hoogste kerkelijke waardigheid in Portugal.
d. Koning vaardigde hem in die hoedanigheid
of naar 't Concilie to Trente, waar hij met
vrijmoedigheid on talent d. misbruiken bestreed. In zijn vaderland hervormde hij d.
geestelijkheid ; hij stichtte 't eerste seminarie in
Portugal tot opleiding v. geestelijken, beteugelde, voor zoo ver hij vermocht, d. aanmatigingen v. d. adel on d. aanzienlijken, stichtte
hospitalen en andere liefdadige instellingen,
lenigde volksrampen, en hield zich — stark
door d. liefde on eerbied des yolks — staande
tegen laster en kuiperij, maar toen Flips II
zich v. d. Portugeeschen troon meester maakte,
en hij gedwongen was, d. overweldiger als
koning to beCedigen, ward hij wars v. zijn
waardigheid. Hij verzocht zijn ontslag, en trok
zich terug in 't klooster Viana, dat hij gesticht had, waar hij als eenvoudig monnik
leefde on op 16 Juli 1590 overleed.
Bartholarnaeus-nacht of Parijsche
131oedbruilott heat d. gruwel, in Frankrijk
onder d. regeering v. Karel IX gepleegd, door
't vermoorden v. 30 000 Hugenoten, waartoe
in d. nacht v. 24 Aug. 1572 't sein gegeven
word. Bij d. vrede v. 8 Aug. 1570 to s. Germain-en-Laye was a. d. Hugenoten vrije godsdienstoefening toegestaan, en Catharina de
Medicis, 's Konings moeder, veinsde vredelievende bedoelingen. Bij gelegenheid v. 't
huwelijk harer dochter Margareta v. Valois
met d. jongen Hendrik v. Navarre (later Hendrik IV, die met d. grijzen admiraal de Coligny
a._ 't hoofd der Hugenoten stond) waren d.
voornaamste Protestantsche edelen to Parijs,
on an ward hun ondergang besloten. Coligny,
die twee dagen vroeger gewond was, ward
't eerst vermoord, on terstond daarop gar d.
alarmklok in d. toren v. 't koninklijk slot 't
teeken tot d. slachting. Koning Karel IX heeft,
zoo men zegt, zelf uit d. vensters v. zijn paleis op d. voorbijvluchtenden geschoten. Dergelijk moordbevel was naar wile provincign
gezonden, on 30 dagen duurde 't bloedbad
door geheel Frankrijk. Zie Audin „Histoire
de la s. Barthelemy d'apres les Chroniques
et les Manuscrits du XVIe Siècle" (Par. 1829)
on Wachler Die Pariser Bluthochzeit" (Leipz.
1826, 2e dr. f828).
Bartholonieers heat een genootschap v.
wereldlUke geestelijken in Beleren, door d.
priester Bartholomeus Holzhauser, to Ingolstadt, in 1640 gesticht. Zij belasten zich met d.
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opvoeding v. jonge lieden. Onvermogenden worden om niet opgevoed en, als zij aanleg hebben,
tot d. studio opgeleid, waarvoor zij a. hunne
weldoeners slechts erkentenis schuldig zijn,
als zij in gunstiger omstandigheden geraken.
Bartjens (wILLEM) was een onderwijzer,
die in 't begin der 17e eeuw te Amsterdam
en sedert 1637 te Zwolle school hield, en
zulk een bekwaamheid in 't rekenoncierwijs
verwierf, dat d. uitdrukking : „Al kondt gij
rekenen als Bartjens" spreekwoordelijk werd,
en d. door hem gestelde rekenboeken nog in
d. eerste helft der 19e eeuw dienst deden,
ontelbare malen herdrukt, herzien en bijgewerkt. d. Oudste druk is v. 1637, getiteld:
„Cijfferinge" (2 din, uitg. bij Geraert Bartjens
te Zwolle). Bij een uitg. v. 1648 is een portret
v. d. schrijver met een bijschrift, waaruit
blijkt, dat hij toen 64 jaar was.
Bartlett (JOHN RUSSELL), geb. 23 Oct. 1805
te Providence in d. N.-Amerik. staat RhodeIsland, ontwikkelde zich door zelfstudie tot
een bekwaam aardrijks- en geschiedkundige,
zoodat hij door d. regeering tot grens-opmetingen werd gebruikt, en in 1855 staatssecretaris v. Rhode-Island werd. Hij is d.
stichter v. 't Amerik. ethnologisch genootschap en in 1850 v. 't aardrijksk. genootschap
te New-York. Hij schreef gewichtige bijdragen
tot d. kennis v. zijn vaderland, o. a. „The
progress of ethnology" (1847); „Dictionary of
Americanisms" (2e dr. 1865); „Bibliography of
Rhode-Island" (1864); „Literature of the Rebelllion" (1866) en „Memoirs of Rhode-Island
officers during the revolution" (1877).
Bartling (FRIEDR. GOTTL.), geb. to Hannover in 1798, hoogl. in d. wijsbegeerte en
directeur v. d. botanischen tuin te Gottingen,
en daar overl. 19 Nov. 1875, is d. schrijver v.
d. kruidk. werken: „De littoribus ac insulis
Maris Liburnici" (1820); „Ordines naturales
plantarum" (1830) en „Der botanische Garten
zu Gottingen" (1837). 't Plantengesl. Bartlingia
vereeuwigt zijn naam.
Bartoli (PETRO SANTO, met d. bijnaam v.
PERUGINO, in 1685 geb., in 1700 te Rome overl.
was schilder en graveur, leerling v. N. Poussin. Hij heeft weinig oorspronkelijke schilderijen gemaakt • zijn stukken zijn meest kopie6n,
waaronder vele naar zijn meester zoo bedriegelijk, dat zij d. origineelen nabtj komen. Zijn
grootsten room verkreeg hij als graveur. Eenige
zijner gravuren zijn naar schilderijen v. Albani,
J. Romano en Raphael, enkele zoo als ps.
Stefanus met d. martel-kroon" v. eigen yinding. 't Meest is hij echter bekend door gravuren naar d. antieken, te meer te waardeeren, omdat hij in een tijd leefde, toen 't schoone
in d. natuur d. kunstenaars onbekend scheen.
Bartoli heeft alzoo a. zijn tijd een grooten
dienst bewezen; want hij was d. eerste, die
door d. studio naar d. antieken d. overgang
vormde tot een betere richting. Daarom schatte
Winckelmann hem hoog, zoodat hij d. jeugdigen kunstenaars ried, Bartoli's werken te bestudeeren, om smaak voor d. antieken te verkrijgen. Bartoli's gravuren naar d. antieken
zijn zeer talrijk, in deelen uitgegeven, en bevatten voorstellingen v. d. schoonste ba,sreli6fs v. d. grootste bouwwerken v. 't oude
Rome en v. d. opgedolven antieken, die thans
in bijzondere verzamelingen berusten. Onder
deze behooren : „Admiranda Romanarum Antiquitatum ac veteris sculpturae vestigia a
P. S. Bartoli delin. et incis" (Romae, 81 fol.
bl., een uitgaaf v. dit werk in 1695 bevat
meer bladen); 7,0olumna Antoniana" (75 bl.
in fol.); „Le Pitture antiche delle grotte di
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Roma at del sepulcro de Nasoni" (Rome, 1706,
74 bl. in fol.), van welke uitgaaf slechts 36
exemplaren afgedrukt warden ; andere uitgayen v. dit werk zijn in 1738, 1750 en 1791 te
Rome verschenen. In d. Nationale boekerij te
Parijs zijn eenige zijner in waterverf uitgevoerde teekeningen naar antieke schilderijen,
die, in 1757 gegraveerd, zeer zeldzaam zijn,
want er warden slechts 30 exemplaren van
gedrukt; in 1783-1787 verscheen een tweede
vermeerderde uitgaaf v. dit werk. Zijn manier is verdienstelijk, d. arseering met smaak
aangebracht, 't geheel vol effect, schoon hij
v. 't manierlijke zijns tijds niet vrij te pleiten
is. Bartoli vond navolgers, zoowel in zijn
kunstrichting als in zijn manier. Zijn zoon
FRANCESCO, was hem in 't graveeren v. Bellori's „Pitture antiche" behulpzaam, vervaardigde insgelijks schoone gravuren, en is d.
maker v. d. katafalk, tot aandenken v. koning Joh. Sobieski v. Polen.
Bartoli (ADoixo), geb. 19 Nov. 1833, te
Fivizzano, werd hoogl. in d. letterk. te Florence, en schreef: „I viaggi di Marco Polo"
(1859); „Il libro de Sidrach" (1868); „Pietro
Giordano" (1868); „Il poema di Ettore Trojano''
(1872); „I primi due secoli della letteratura
Italiana" (1870-1879) en ,L'evoluzione del
Rinascimento" (1877). Zijn hoofdwerk is echter: „Storia della letteratura italiana" (1878
e. v. v.).
Bartolini (LoRENzo), een slotemakerszoon
uit 't Toscaansche dorp Vernio, en tot 't ambacht zijns waders bestemd, ontwikkelde zich,
door aanvankelijk kunstvoorwerpen uit albast
te snijden, door talent en inspanning tot een
voortreffelijk beeldhouwer. Hij vestigde zich
te Parijs, werd daar opgemerkt door DENON,
die directeur-generaal der museums was, en
hem bij keizer Napoleon aanbeval, welke hem
in 1808 opdroeg, te Carrara een academie v.
beeldhouwkunst te stichten. Na d. val v.
Napoleon werd hij directeur v. d. afd. beeldhouwkunst a. d. academie te Florence; hij
overl. daar 6 Jan. 1850. Onder zijn werken,
die te Florence, Parijs, Londen en s. Petersburg te zien zijn, munten uit : een Venus (naar
Titiaan), een Bacchante, een Caritas (te Florence), „La Fiducia in Dio" (te Milaan) en
een praalgraf te Lausanne. Al deze gewrochten
zijn correct in d. proportion en streng klassiek,
maar missen gloed en leven.
geb. te Sienna in
Bartolo (TADDEO
1363 en daar in 1422 gest., was volgens eenigen d. zoon v. d. schilder Bartolo di Fredi,
volgens latere berichten, d. zoon v. een barbier, en zeker een der beste meesters v. zijn
tijd, uit d. Florentijnsche school. d. Uitdrukking in zijn schilderijen getuigt v. een diepen
godsdienstigen zin en gemoedelijke opvatting.
Hij huldigde d. tijdgeest niet, maar volgde
Giotto, dien hij zich ten voorbeeld gekozen
had. Eenige zijner schilderstukken zijn to
Perugia. Onder deze onderscheidt men 't in
d. academie dier stad berustende altaarstuk,
met 't jaartal 1403, voorstellende een „Madonna met 't kind en twee engelen, waarbij
s. Bernard staat", waarin men vooral 't schoone
gelaat der Madonna, d. edele gestalten en d.
schoonen stijl der draperi6n prijst. In d. s.
Agostino-kerk te Perugia is een schoone schilderij v. dozen meester „d. Uitstorting v. d.
H. Geest", in d. stijl zijner beste werken. Zijn
n Maria boodschap", in d. Academie to Sienna,
is niet zoo gelukkig. d. Fresco's, die Bartolo
in d. kapel v. 't paleis to Sienna omstreeks
1407 vervaardigde, zijn verdienstelijker. Zij
stellen tooneelen uit 't leven v. Maria voor,
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gekenmerkt door een diep gevoel, iets weemoedigs, met grootsche denkbeelden gepaard;
't is jammer dat zij door d. duisternis in d.
kapel zoo slecht to zien zijn. In 1414 beschilderde hij d. voorzaal dozer kapel met
een rij afbeeldingen v. beroemde redenaars,
staatsmannen, on krijgshelden der oudheid,
die, hoewel zij goad bewaard zijn, Beringer
waarde bezitten dan zijn overige werken. Boyen daze voorzaal staat : „Thadeus Bartoli
de Sienna pinxit istam Capellam 1407, cum
figura S. X. phori (s. Christophori) et cum
aliis figuri 1414". Na dezen arbeid ward hem
opgedragen to Padua, even als to Volterra en
to Pisa, d. openbare plaatsen to versieren. In
't Campo Santo vindt men daar zijn „Krofling v. Maria", die echter veel geleden heeft.
In d. verzameling to Munchen is v. Bartolo
een „Madonna, die door engelen omringd ten
hemel vaart." Ook zijn er werken v. hem in
d. museums to Koningsbergen on to Berlijn.
In d. Louvre is een uit drie stukken in een
lijst vervat altaarblad, dat in tempera op een
vergulden grond geschilderd is, doch minder
waarde heeft. Zijn noel en leerling DOMINIC°
B., wordt door eenigen hooger, door anderen
minder geschat dan TADDEO. Sommigen vinden zijn teekening minder droog on schrijven
hem meer kennis der perspectief toe dan zijn
meester. In 't hospitaal Della Scala to Sienna
vindt men zijn fresco's, die in 1440 vervaardigd zijn en d. „Werken v. barmhartigheid"
voorstellen. Ook in 't hospitaal Della Scala
to Rome, in d. kerken s. Giuliano to Perugia,
s. Trinita en del Carmine to Florence on in
't museum to Berlijn zijn werken v. hem.
Een zeer groote, in tempera op goudgrond
geschilderde „Hemelvaart v. Maria" vindt
men daar, die om d. trotsche ordonnantie en
d. heerlijke gestalte v. Maria hoog geprezen
wordt, schoon eenigen d. manier to ruw yinden en meenen, dat zoowel d. draperiOn als
d. engelen-hoofden, to veel a. d. 150 eeuw herinneren. d. Werken v. Taddeo Bartolo zijn to
Perugia en elders veel nagevolgd.
Bartolomeo, Zie Baccio della Porte.
Bartolozzi (FRANcisco) was d. zoon eons
goudsmids to Florence, in 1730 geb. Hij leerde
't teekenen bij Hugfort on Ferretti on d. graveerkunst to Venetii3 bij J. Wagner. In 1764
nam R. Dalton, bibliothecaris v. George III,
hem mode naar London, waar hij d. teekeningen, die d. Hertog v. York in Italie verzameld had, in plaat bracht. In daze etsen vindt
men d. geest der origineelen getrouw wader.
Bartolozzi was een meester in 't gebruik der
etsnaald on bezigde d. graveur-naald alleen
om 't work of to maken. Jammer, dat daze
verdienstelijke kunstenaar a. d. in Engeland
heerschenden smaak toegaf, on zijn breede behandeling tegen d. weekelijke pointeer-manier
verwisselde. Zijn toegeven a. d. mode bezorgde
hem echter tijdelijken bijval on eer, on hoe
gevoelig hij voor beide was, blijkt hieruit,
dat hij nog op 77-jarigen leeftijd to Lissabon
d. post v. directeur der academie v. schilderen graveerkunst aanvaardde, tegen een jaarwedde v. f6000 on een koninklijk woonverblijf.
Hij overt. daar in 1813. Behalve d. genoemde
etsen naar teekeningen v. Guercino, die in
1764 to London in 81 bladen uitkwamen, waarvan Bartolozzi er 25 etste, zijn v. hem beroemd geworden ,,d. BesnUdenis" naar Guercino, twee gravuren naar A. Carracci : „Clytia"
end. Echtbreekster voor Christus" on „d. Dood
naar Copley; en onder die
V. lor
d
in pointeer-manier munt d. „Jupiter met Io"
naar Correggio uit. „d. Kindermoord" naar
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Guido, graveerde hij in zijn 82e jaar. Men bewondert d. werkzaamheid v. dezen kunstenaar,
die behalve vele begrafenis,- visite- en entréekaarten over d. 2000 platen gegraveerd heeft.
Barton (BERNARD), geb. 31 Jan. 1784 to
Londen, uit een kwakers-familie, was a,anvankelijk in d. handel werkzaam, maar ontwikkelde zich tot een geliefd volksdichter,
vooral nadat hij door zUne eerste proeven,
d. aandacht v. d. dichter SOUTHEY trok, die
hem raad gaf en steunde. Hij gaf vele dichtbundels in 't licht, zooals „Poems by an
amateur" (1818); Poems" (4e dr. 1825); „Minor
poems" (1824); Poetic vigils" (1824); Devotional verses" (1826); „Fishers juvenile scrapbook" (1836); „The reliquary" (1836) en „Household verses' (1845). Hij overleed 19 Febr. 1845.
Bartonia, Lindl. hoot een plantengesl. uit
d. fam. der rosaceen. d. Meeste soorten behooren in N.-Amerika thuis on zijn een- of tweejarig. Daarvan wordt B. aurea om d. prachtige
goudgele bloemen btj ons als sierplant in
potten en in perken gekweekt.
Barton-on-lin:well is een stad in Lancaster, die met d. omliggende dorpen 22 000
inw. heeft. Hier is 't Bridgewaterskanaal door
middel v. een aquaduc over 't dal geleid.
Bartsch (JAK0B), sterrekundige, geb. in
1600 to Lauban, in d. Lausnitz, leverde een
beschrijving v. een hemelsplein on v. globen
en berekende sterrekundige jaarboeken en tafelen, maar d. pest rukte hem, reeds op 16 Dec.
1633, uit 't leven.
Bartsch (JOH. ADAM BERNH. VON), graveur,
zoon v. een beambte to Weenen, word 17 Aug.
1757 geb. on overl. daar 21 Aug. 1821. Hij ontving zijn opleiding in d. graveerschool onder
toezicht v. prof. Schmutzer on ward reeds op
16-jarigen leeftijd, door zijn teekeningen naar
d. onder Maria Theresia geslagen gedenkpenningen, gunstig bekend. Hierom ward hij als
Scriptor bij d. keizerlijke bibliotheek aangesteld. Von Swieten, bibliothecaris t benoemde
Bartsch tot opzichter over 't platen-kabinet,
on zond hem in 1783 naar Parijs, om uit d.
verzameling v. d. hertog De Lavalette, voor
't keizerlijk kabinet aankoopen to doen. In
1784 reisde Bartsch naar Holland, waar hij d.
voornaamste verzamelingen bezocht en vele
kostbare etsen aankocht. In zijn vaderland
teruggekeerd, regelde d. verzameling v.
handteekeningen en etsen v. hertog Albert v.
Saksen-Teschen. Zijn kennis der graveerkunst
was verbazend.; hij was d. eerste, die een
geschiedk. on critisch overzicht v. dit vak
gaf. Hij schreef: „Le triomphe de l'empereur
Maximilien I; une suite de 135 planches"
(Vienne, 1767); „Catalogue raisonne des dessins
originaux des plus grands maitres anciens et
modernes, qui faisaient partie du cabinet du
prince Ch. de Ligne" (1794); „Anton Waterloo's
Kupferstiche" (1795); „Cat. rais. des estampes
gray. h l'eau forte par Guido Reni" (Vienne,
1795); „Cat. rais. des Est. qui forment l'oeuvre
de Rembrandt et ceux de ses principaux imitateurs" ("Vienne, 1797); „Cat. rais. de toutes
les estampes qui forment l'oeuvre de Lucas
de Leyde" (1798); „Tableaux des principaux
Ovenemens de in vie et du regne de Pomp.
Max. I" (Vienne, 1798); „Images des saints et
saintes de la fam. de l'emp. Max. I" (Vienne,
1799); „Arc triomphal de l'emp. Max. I," (Vienne,
1809)i ,,Cat. rais. de l'oeuvre d'estampes
Martin de Molitor" (Nuremberg, 1813). Zijn
beroemdste work hoot; „Le peintre graveur,
21 vol, avec planches et 2 Cahiers, Copies d'apres
des estampes tres rares", waarvan deel 1 a 5
d. Vlaamsche on Ital. school; 6 a 11 d. Duitsche ;

BAR.

471

12 en 13 d. Ital. school; 14 en 15 d. werken v.
Marc-Anton en zijn leerlingen, en 16 a 21 d.
voortzetting der Ital. school bevatten. Niet
minder roem verwierf Bartsch als kunstenaar.
Van 1782 t. 1815 gaf hij- 505 etsen uit, naar
schilderijen en naar origineele teekeningen en
ook v. eigen vinding. Hij voerde met evenveel
vastheid en smaak d. ets- als d. graveer-naald,
en bezat in hooge mate 't talent, om d. geest
v. 't oorsprcinkelijke werk getrouw weder te geven, dat vooral duidelijk blijkt in d. 16 kopieen
naar d. zeldzaamste etsen v. Hollandsche
meesters in zijn „Peintre graveur." M. Molitor
was hem soms in 't maken der achtergronden
behulpzaam.
Bartsch teekende zijn werken met 't mono' gram A. B. f; A B sc; A. Bh. sc ; A. Bsch,
fecit of A. Btsch f Zijn zoon, FRIEDRICH VON
BARTSCH heeft in 1818 een zorgvuldig bewerkt
overzicht zijner werken te Weenen uitgeg.
onder d. titel v. „Cat. des estampes de J. A.
de Bartsch".
_Bartsch (KARL FRIEDR.), geb. 25 Febr. 1832
te Sprottau, studeerde te Breslau, legde zich
voorn. toe op d. kennis der Germaansche en
Romaansche talen, deed tot onderzoek v.
bibliotheken reizen naar Engeland en Frankrijk en werd eerst hoogl. in zijne wetenschap
te Rostock en in 1871 te Heidelberg. Zijn
voorn. werken zijn: „Deutsche Dichtungen
des Mittelalters" (3 din, 1873); „Provencalisches Lesebuch" (2e dr. 1868); „Grundrisz zur
Geschichte der provenc, Literatur" (1872);
„Chrestomathic de l'ancien francais (2e dr.
1871); „Altfranzesische Romanzen" (1870);
„Wanderung und Heimkehr" (1874); „Sagen,
Marchen und Gebrauche aus Mecklenburg
(1879) ; „Alter franzOsichen Volkslieder" (1882)
en vele uitgaven v. oude en middel Hoogd.
dichtwerken, waaronder vooral uitmunt d.
uitgaaf en vertaling • v. 't Nibelungenlied (2e
dr. 1880). Hij overl. 19 Feb. 1888.
13artzoen (JASPER), in Portugal GASPAR
BARZAEITS genoemd, werd te Goes geb. in 't
begin der 16e eeuw, studeerde te Leuven in
d. godgeleerdheid en letterk. en reisde naar
Portugal, waar hij zich aansloot bij d. JezuIeten, die als zendelingen naar Indic en Japan
gingen. Hij bereikte Goa op 3 Sept. 1548, gaf
er onderwijs in 't Latijn en predikte
't
Portugeesch. Drie jaar verkondigde hij 't
Evangelie op 't eil. Ormus, en stond toen op
't punt, om naar Japan te vertrekken, maar
gedurende zijn prediking te Goa viel hij in
onmacht, en hij. overl. op 18 Oct. 1553.
Baruch (d. d. Gezegende), zoon v. Nereja,
was d. leerling, schrijver en vriend v. d. profeet Jeremia, wiens ballingschap hij schijnt
gedeeld te hebben. Volgens d. overlevering
is hij in Egypte gestorven. Onder zijn naam
is een apocrief boek in d. Gr. taal bewaard:
't boek „Baruch", behelzende een vertroosting a. d'. verbannen Joden en d. belofte v.
d. herstelling v. Jeruzalem.
Baruffl (GIUSEPPE FIL.), geb. in 1800 te
Mondovi in Piemont, werd hoogl. in d. wijsbegeerte te Turijn, maar beoefende ook wisen natuurk., deed wetenschapp. reizen naar
d. Levant, en bevorderde ijverig d. doorgraving v. d. landengte v. Suez en 't doorboren
v. d. Mont-Cenis. Hij heeft, behalve populaire
geschriften, in 't licht ge:geven: pPellegrinazioni" (5 din, 1841, 1862); „yiaggio in Oriente";
„Da Torino nelle Piramidi" en „Cenni biografici" (1866).
Bary (HENDRIK) was een bekwaam graveur, in 1625 te Antwerpen geb., van wren
men weet, dat hij in 1650 nog leefde, maar
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niet wanneer of waar hij overleden is. Zijn
werken onderscheiden zich door groote zuiverheid v. 't burin, en hebben veel overeenkomst met die zijns meesters C. Visscher. Hij
graveerde naar F. v. Mieris, A. v. Dijck, F. Bol,
Miereveld en V. d. Heist; ook muntte hij uit
in 't graveeren v. portretten. Eenige historische onderwerpen schijnen naar zijn eigen
onderwerpen vervaardigd te zijn. Op sommige
gravuren plaatste hij zijn naam, op anderen
H B als monogram.
Gary (JAMES), schilder en graveur, werd
'in 1740 te Cork in Ierland geb. en overl. te
Londen in 1806. Deze kunstenaar, in vele opzichten een zonderling, had geen leermeester,
vormde zichzelf, en zond reeds op negentienjarigen leeftijd een grootsche samenstelling
naar d. Tentoonstelling to Dublin. Deze schilderij, voorstellende s. Patrick, patroon v. Ierland, die d. koning v. Cashell in 't bijzijn
eener groote menigte doopt, vond algemeen
bijval, doch d. onbekende kunstenaar kon
't publiek alleen door bijstand v. een vriend
overtuigen, dat zij ztjn work was. Nu ontving
hij een belooning v. twintig p. st. en zijn
schilderij werd voor 't Iersche parlementsgebouw gekocht; doch zij ging bij d. brand v.
dat huis verloren. BABY vestigde zich te Londen, maakte daar kennis met E. Burke en
reisde op diens kosten naar Italia , om er zijn
studio voort to zetten. Na vijf jaar teruggekeerd, stelde hij twee schilderijen ten toon,
die in 't oogloopende fouten in teekening en
koloriet hadden. Toch werd hij benoemd tot
lid der Academie en leeraar a. doze instelling.
In 1777 vervaardigde hij zes groote schilderijen,
die, hoewel er dezelfde gebreken in zijn, voor
zijn baste work gehouden worden. Hij trad
ook als schrijver op. In 1775 verscheen zijn
„Onderzoek over d. hinderpalen tegen d. vooruitgang der kunsten in Engeland" on wederlegde daarin met vrucht d. stellingen v. Du
Bos, Montesquieu en Winckelmann over d.
invloed v. 't klimaat. Hij maakte zich echter
door zijn strijdschriften zoo gehaat, dat hij
bij d. Boning als Jakobijn werd aangeklaagd,
on v. zijn post ontzet. Sedert vertoonde hij
zich als d. armste en ellendigste onder d. verlatenen, zoodat d. graaf v. Buchan een inteekening te zijnen behoove opende, die f 12 000
opbracht. Voor hij daze som ontving, stierf
hij, on men vond in zijn armoedig huis 30 000
p. st. Zonderling is 't, dat Bary, die zelf zondigde tegen kleur, zes voorlezingen over d.
schilderkunst uitgaf, die met helderheid en
kracht, vooral wat d. leer der kleuren betreft,
voorgesteld zijn. Niettegenstaande zijn gebreken wordt hij voor een genie gehouden, die
echter geen hoogen trap in d. kunst bereiken
kon, omdat hij nooit naar d. natuur studeeren,
zelfs geen portret maken wilde. Als graveur
heeft hij versch. uitnemende platen in aqua
tinta gegeven.
Bary (HEINR. ANT. DE), geb. 26 Jan. 1831
to Frankfort a. d. Main, studeerde to Heidelberg, Marburg on Berlijn, on werd hoogl. in
d. kruidkunde, achtereenvolgens to Freiburg,
Halle en in 1872 to Straatsburg. Hij schreef
belangrijke botanische monografien, o. a. „Untersuchungen fiber der Familie der Konjugaten" (1858); „Die Mycetozoen" (2e dr. 1869);
„Die Kartoffelkrankheit" (1861); „Morphologie
und Physiologie der Pilze" (3 din , 1870) en
„Ueber Schimmel und Hefe" (2e dr. 1874).
Barycen.trische wet (d.) of d. wet v.
Guldia leert, dat bij een omwentelingslichaam d. oppervlakte gelijk is a. d. lengte
v. d. lijn, the wentelt, vermenigvuldigd met
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d. weg, dien 't zwaartepunt der figuur aflegt,
en d. inhoud gelijk is a. d. grootte v. 't rond-

wentelend vlak, vermenigv. met d. weg, dien
't zwaartepunt aflegt.
Barye (ANTOINE Louis), geb. in 1796 te
Parijs, legde zich aanvankelijk toe op 't cise, leeren en later op d. beeldhouwkunst, waarin
latj een groote hoogte bereikte. Hij vervaardigde een Minotaurus t een Theseus, twee
kolossale leeuwen in d. tuin der Tuileri6n,
vier vrouwenbeelden (Oorlog, Vrede, Kracht
en Wet) voor 't Louvre en een aantal modellen in 't museum v. 't Luxembourg. Hij
oven. 27 Juni 1875.
Baryt, barytaarde
komt in d. natuur
meestal voor in verbinding met zwavelzuur,
als zoogen. zwaarspaath, of met koolzuur,
zoogen. witherit. Zuivere, watervrije barytaarde kan men verkrijgen door salpeterzure
baryt in een porseleinen retort of in een goed
gedekten porseleinen kroes sterk te gloeien.
d. Alzoo verkregen barytaarde is een grauwwitte massa, die bij besprenkeling met water,
warmte ontwikkelt en tot een wit poeder
overgaat, door vorming v. barythydraat (B a
02 H2 ); overigens heeft zij duidelijk alkalische
eigenschappen en werkt bijtend; in een stroom
v. zuurstofgas, in een porseleinen buis verhit, vereenigt zij zich met dat gas en vormt
dan een superoxyde, 't barium-superoxyde. 't
Baryt-hydraat is in water gemakkelijk oplosbaar, en scheidt uit een door kokend water
bereide oplossing in kristallen af. Deze kristallen kunnen in 3 deelen kokend en in 20
d. water v. 15° C. worden opgelost, welke
oplossing, eveneens als d. kristallen zelf, gaarne
koolzuur uit d. -dampkring aantrekt, om daarmode koolzuur baryt te vormen; door sterke
verhitting smelten zij, en laten zij een groot gedeelte v. 't hydraatwater varen; 't overblijvende hydraat smelt bij d. roodgloeihitte tot
een naar olie gelijkende vloeistof, die bij bekoeling tot een kristallijne massa overgaat,
dan slechts zeer langzaam koolzuur uit d.
dampkring aantrekt, en daarom d. beste toestand is, waarin barythydraat kan worden
bewaard. d. Waterige oplossing is bijtend,
wordt barytwater genoemd, en wordt in d.
scheikunde, evenals d. oplossingen v. d. salpeterzure baryt en v. 't chloorbarium, veel
aangewend. d. Baryt en al hare oplosbare
zouten zijn vergiften ; zij werd in 1774 door
Scheele ontdekt en door d. scheikundigen v.
dien tijd, om haar groot s. gew., zwaaraarde,
terra ponderosa genoemd, d. latere benaming
is afgeleid v. tictevg = zwaar. Baryt-wit of
permanent wit, dat uit zwaarspaath of uit witherit wordt bereid, is een verfstof, die om hare
goedkoopte en goede eigenschappen meer en
meer in gebruik komt.'t Wordt in N.-Amerika,
Engeland en Frankrijk vervaardigd, komt als
_deeg in d. handel en is enkel tot waterverf
bruikbaar. 't Overtreft dan 't lood- en zinkwit in fijnheid, blankheid en dekkracht en is
bestand tegen licht,lucht, zwavelwaterstofgas
en groote temperatuursverandering. In papieren behangselfabrieken en tot 't witten v. binnenmuren komt 't meer en meer in gebruik.
Door 't met chroomzuur-kalium te behandelen,
verkrijgt men barytgeel of ultramaryngeel, dat
onoplosbaar in water is en d. invloed v. hcht,
lucht en warmte wederstaat. In 1808 werd
deze stof 't eerst door, middel v. een Voltasche
kolom, in grondbestanddeelen ontbonden,
waaruit bleek, dat zij bestaat uit een metaal,
barium of baryum geheeten, en zuurstof, en
alzoo bariumoxyde is. 't Barium (B a) is'
v. die metalen, welke moeilijk uit hunne
-
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oxyden kunnen worden afgescheiden en dan
nog geheel buiten d. invloed v. d. zuurstof
moeten worden gehouden, wijl zij zich terstond
.daarmede hereenigen; 't heeft uitwendig veel
overeenkomst met zilver, is zwaarder dan geconcentreerd zwavelzuur en eenigszins smeedbaar, smelt bij een warmtegraad beneden d.
gloeihitte, en gaat als 't met water in aanraking komt, tot oxyde of barytaarde over, door
't water te ontbinden en zich v. d. zuurstof
meester te makes. (Verg. „fours elOmentaire
de chimie", par V. Regnault, 2e dr. 1849).
Baryxylon is een plantengesl. uit d. fam.
der vlinderbloemigen, dat slechts eerie soort
omvat: B. rufum Lour. (zwaarhout of ijzerhout). Deze is een hooge boom, die in China,
Indi6 en op d. Molukken groeit, en om d.
hardheid v. 't hout tot raderwerk, rollen en
gereedschap verwerkt wordt. Uit 't bloedroode sap wordt een duurzame verfstof voor
manufacturen verkregen.
Barzaghi (niANcisco), geb. in 1839 te
Milaanr opgeleid a. d. academie aldaar, verwierf in korten tijd grooten roem door zijn
schoone en talrijke beeldhouwwerken. Daaronder munten uit : „Phryne"; „'t Blindemannetjegpel"; „d. geredde Mozes"; 't .Meisje met
d. bond"; „d. Rustende visschersknaap"
en
n
„'t Meisje met 't z" den kleed".
13arzoe-nam e is d. titel v. een Perzisch heldendicht, dat in 60 000 beits (gekoppelde regels) d. daden bezingt v. BARZOE, ten
tijde dat koning KAIKAWOES over Iran regeerde.
ANQUETIL-DU-PERRON bracht het in handschrift
mede.
Ras. In d. tang en toonkunst is d. bas d.
laagste stem of toon, die in een bepaalde
verhouding tot d. hoofdtoon of d. melodie
staat; alle overige tonen moeten met deze
beide een akkoord vormen. In elk meerstenamig muziekstuk is d. bas dus een hoofdpartij,
waaraan d. overige ondergeschikt zijn. Generale bas is d. kennis v. d. grondregelen, waarnaar men d. harmonie voor elke melodie en
d. overgang v. d. eene in d. andere toonorde
vinden kan. Zij maakt daarom d. grondslag
der muziek uit. Wanneer d. baspartij door een
geheel muziekstuk gelijkmatig voortgaat, d.
solopartijen begeleidt en d. melodie niet verlaat, wordt zij Basso continuo genoemd, in
tegenstelling met d. ripier bas, die slechts d.
ritournelle of 't tutti versterkt. d. Bastonen
der menscheltjke stem omvatten gewoonlijk d. toonruimte v. groot F tot den gestreken d of e. Zij hebben dus eenige tonen
met d. tenor-stem gemeen, doch onderscheiden zich daarvan door krachtiger en voller
geluid. Van d. vele muziekinstrumenten, die
tot d. baspartijen worden gebruikt, behooren
tot d. strijkinstrumenten : d. violoncel, die een
omvang heeft v. groot C tot eon gestreken
g of b; d. contrabas versterkt veelal d. violoncel doch een octaaf lager, en heeft een toonomvang v. contra-E tot klein e of g. Onder d.
blaas-instrumenten staat d. fagot met d. violoncel gelijk, en d. contra-fagot, die een octaaf
lager dan d. gewone fagot staat, stemt overeen
met d. contrabas. d. Tenorbazum is ten deele
met d. violoncel gelijk; d. toonomvang v. dit
instrument is v. klein c tot den gestreken g;
d. basbazuin staat lager, en omvat d. tonen
v. groot C tot een gestreken e. Ook d. serpent
is een basinstrument; 't is een slangvormig
gebogen buis, h 2 M. lang, v. koper of hout
met leder overtrokken; 't wordt door een
dusgenoemde bokaal met een kegelvormig
mondstuk geblazen, heeft 6 gaten, en een
toonomvang v. contra G tot d. Van d. orgel
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pijpen worden d. 8-, 16- of 32- voets registers tot
d. baspartijen gebruikt; d. eerste zijn gewoonlijk in 't manuaal, d. andere veelal in 't pedaal
geplaatst en pijp- of tongwerken. Voor 't orgel en andere instrumenten, waar d. speler
tegelijk meerdere tonen aanslaat, die tot 't
basakkoord behooren, worden deze in 't muziekschrift • of boven elkander geplaatst, of
met d. intervallen tuss. d. grondtoon en d.
overige v. 't akkoord door cijters aangewezen,
waarbij men v. d. grondtoon, als d. eersten, altelt. Zulk eene wordt dan een becijferde bas genoemd, en d. cijfers met d. daarop betrekking
hebbende verhoogingen, verlagingen of herstellingen signaturen.
Bas (DIRK), zoon v. d. Amsterdamschen
burgemeester BAS, werd door d. Algemeene
staten meermalen tot gewichtige zendingen
gebruikt, zooals in 1610 (met HOOGERBEETS en
WASSENAAR) naar Denemarken, om d. vrede
tuss. d. Skandinavische rjjken to bewerken ;
in 1622 naar Engeland, om geschillen met d.
Duitschen Keizer te vereffenen, en in 1629 als
gecommitteerde in 't kamp v. Frederik-Hendrik voor 's Hertogenbosch.
Bas (JACQ. PHIL. LE), een bekwaam plaatsnijder werd in 1708 te Parijs geb., waar hij
in 1782
' overleed. Hij was leerling v. Herisset
en N. Tardieu. Le Bas muntte voornamelijk
uit door 't fijn .gevoel en d. smaak, waarmede
hij naar d. meesters uit d. Hollandsche school
graveerde. Zijn behandeling is geestig. Eerst
etste hij zijn platen, en daarna bewerkte hij
ze met d. graveernaald. Hij was d. eerste, die
na Rembrandt met d. droge naald werkte,
welke manier v. bewerking 't meest geschikt
is om d. dampige tonen v. 't verschiet en d.
helderheid der lucht na te bootsen. Zijn werk
omvat omtrent 500 platen, door Hayot de
LongprO in zijn catalogus vermeld. Eenige
zijn naar eigen ontwerpen, d. meeste echter
naar schilderijen v. Claude Lorrain, Ruysdaal,
Teniers, Berghem en Wouwerman. Naar laatstgenoemde maakte hij een tiental voortreffelijke gravuren. Zijn voorn. werk acht men d.
zestien zeehavens naar d. schilderijen v. d.
zeeschilder J. :Vernet, die op d. verkooping V.
Menars 600 francs golden.
vulBasalt is zuilvormig plutonisch
canisch gesteente; 't bestaat uit v. 't zwarte
in 't grauwe, blauwe of groenachtige overgaanden steen v. versch. hardheid en specifieke zwaarte, ook versch. v. gehalte, bevat gewoonlijk een of meer soorten v. andere delfstoffen in zich, en werkt somtijds sterk op
d. magneet. Deze zuilvormige afzonderingen
zijn geen kristallen, hoewel zij een regelmatigen bouw vertoonen; d. scheiding in zuilen
is een gevolg v. 't samentrekken der afkoelende gesmolten massa's; als zulke massa's
nog niet volkomen gestold, maar wel tot zekeren graad afgekoeld waren, en met lucht,
water of koude lichamen in aanraking kwamen, worden zij door spleten en scheuren
naar versch. richtingen gedeeld, waardoor d.
zuilen-gedaanten ontstonden. Voor d. vorming
v. zulk een structuur op Neptunische wijze
vindt men geen bewijzen; 't verschijnsel wijkt
geheel of v. 'tgeen bij 't uitdrogen v. vochtige massa's geschiedt. 't Basalt komt veel
op d. aardbol voor; d. meest beroemde v. deze
formatin ziet men a. d. Reuzendam (the Giants
causeway) a. d. N.-spits v. 't graafschap Antrim in Ierland en in d. Fingalsgrot op 't
Schotsche eil. Staffa. Eerstgenoemde heeft een
lengte v. ruim 200 M. en op 't breedst meet
d. hoofddam ongeveer 13 M. d. Zuilen zijn
meest vijfzijdig, en hebben alleen Kier en daar
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gelijke of ten naastenbij gelijke hoogten,
zoodat men over d. boveneinden loopen kan.
d. Fingalsgrot op Staffa bleef lang zoo goed
als onbekend; zoodat men sir JOs. Banks als
d. ontdekker ervan kan aanmerken. Op een
reis naar 't N. v. Europa in 1772 bezocht hij
Staffa. Men gaat tot d. grot over kleine voorgebergten v. basalt. d. Aanblik is indrukwekkend; naar d. zeezijde ziet men een open,
reusachtig gewelf in d. vorm v. een Gothischen
boog, die a. d. ingang een hoogte heeft v. 40
M. en een breedte v. 17 M. d. Wanden a. wederzijden en d. achtergrond worden door dicht
a. elkander sluitende zeer regelmatige basaltkolommen gevormd. Niet ver v. Matavae op
Tahiti of Otaheite, een der Gezelschapseil.
in d. stille Zuidzee, zijn loodrechtstaande basaltzuilen v. ongemeene schoonheid. Op vele
plaatsen in Auvergne is basalt, en ook a. d.
rechteroever v. d. Rijn bij Linz, 27 KM. bezuiden Bonn. 't Basalt wordt voornamelijk
voor 't bekleeden v. dijkglooiingen, havenhoOfden en kaden en ook voor mijlpalen gebruikt.
Basament of basement beet in d. bouwk.
d. onderaardsche grondslag v. een gebouw en
ook 't doorloopende postament onder een
zuilenrij.
Basan heette in 't oude Kanaitn 't. bergachtige gewest a. d. over- of Oost-zijde v. d.
Jordaan, benoorden Gilead. In d. tijd der Romeinen 'heette het Batanaea. Er zjjn basaltrotsen en heuvelreeksen, die zich tot 't meer v.
Tiberias ('t Galileesche meer) uitstrekken, met
eikenwouden op d. kruinen en goede weiden
op d. hellingen.
Basan (PIERRE FRANcOIS),graveur on kunsthandelaar to Pans. werd daar in 1723 geb.
en stierf er in 1797. Hij was leerling v. Fessard en DaullO, werd zeer bekwaam in 't
etsen en graveeren, vervaardigde verdienstelijke gravuren naar d. Dresdener galerij en
die v. d. graaf Briihl on een menigte platen,
naar Poelenburg, Teniers, A. Both. Terburg,
A. Schouman, P. Veronese on Carlo Dolce.
Onder d. etsen zijn zijne kopieen naar Rembrandt, vooral naar diens „burgemeester Six"
beroemd. Door zijn kunstiandel en omgang
met Marlette bezat hij een buitengewone
kennis v. ets- en graveer-werken 'tgeen blijkt
uit zijn nauwkeurige „Dictionnaire des grayours anciens, depuis l'origine de la gravure",
in 1767 verschenen. In d. tweede uitgaaf (in
1789, met zijn zoon H. L. Basan) zijn d. bijgevoegde artikelen oppervlakkiger dan die der
eerste uitgaaf. Zijn „Catalogue raisonne" v. 't
kabinet Marlette, heeft nog grooter waarde.
't Aantal zijner gravuren bedraagt 450 stuks
in vier folio-banden. Zi,j zijn meest Basan geteekend; die met chez Basan zijn onder zijn
opzicht door jong.e kunstenaars bewerkt.
Dasardsjik is een stad met 10 000 inw.
in Boelgarije a. d. Zwarte zee, bestaande v.
laken-industrie.
B aschet (ARMAND), geb. to Blois in 1829,
bestudeerde d. Venetiaansche archieven, en
trok daaruit d. volgende werken : „Les archives de Venise" (1856); „La diplomatic venitienne" (1862); Le roi chez la reine ,• Louis XIII
et Anne d'Autriche" (2e dr.. 1866); „Histoire
de la chancellerie secrete de Venise" (1870);,
Les femmes blondes de Pecole de VOnise '
(1865) on „Le cabinet du due d. s. Simon"
(1874).
B aschilow (SEMEN), in 1770 geb. i secretaris v. d. Senaat to s. Petersburg, gaf eenige
boeken der Annalen v. Nicow, v. 't „Sudebnick v. czaar Iwan Wasiliwitz" en andere
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stukken. d. geschiedenis v. Rusland betreffende,
in 't Licht.
B ascom (JOHN), geb. 1 Mei 1827 te Genua
in d. N.-Amerik. staat New-York, studeerde
in d. rechten en in d. godgeleerdheid, en werd
in 1855 hoogl. in d. welsprekendheid to Williamstown in Massachusetts. Hij schreef: „Political economy" (1861); „Treatise on aesthetics"
(1862); „Textbook of rhetoric" (1866)• „Prin.
-ciples of psychology" (1869) en „Philosophy
-of religion" (1876).
_Bascule, Zie Brug-balans.
B asedow (JOH. BERN.) was een opvoedkundige, die onvermoeid voor zijn beginselen
ijverde, en veel tot Verbeterde opvoeding en
volksverlichting in Duitschland bijdroeg. Hij
word in 1723 to Hamburg geb., studeerde op
"'t gymnasium to Hamburg on to Leipzig ward
in 1753 hoogl. in d. zedekunde - on frame wetenschappen• te Soroe, on in 1761 door 't Deen.sche hof a. 't Gymnasium te Altona beroepen.
In 1669 begon hij, waarschijnlijk door d. „Emile"
v. Rousseau daartoe opgewekt, zich a. d. pae-dagogiek to wtjden. Hij bracht een voorschot
v. 16 000 thaler tot drukken v. een elementairboek bijeen, waarvan hij in 1770 't eerste
-deal uitgat. In 1771 -riep d. Prins v. Dessau
hem ter verbetering der scholen in zijn land,
waar hij in 1773 zijn „Philantropin" oprichtte.
Bij gebrek a. genoegzame ondersteuning stood
hij deze opvoedings-inrichting a. Campe af;
•doch hield niet op hare belangen to behartigen. Sedert wenschte hij in Dessau stil to
leven, doch hij had voortdurend met miskenning on vijandschap to kampen, on overl. in
1790 to Maagdenburg. Hij heeft vele wijsgeerige, godgeleerde en paedagogische werken
gesChreven o. a. „Lehrbuch der prosaischen
und poetischen Wohlredenheit" (Kepenhagen,
1756); „Philaletie oder neue Aussichten in die
Wahrheit und Religion der Vernunft"(Altona,
1764, 2 Th.); „Methodischer Unterricht in der
maturlichen und Christlichen Religion" (Altona,
1764, 2 Th.); „Theoretisches System der gesunden Vernunft" (Altona, 1765); „Vorstelling
an Menschenfreunde fiber Schule und Stu.dien mit einem plane eines Elementarbuches"
(Hamburg, 1768); „Elementarbuch" (3 Th. Altona und Leipzig, 1770; omgewerkt, Dessau,
1771); „Methodenbuch fur Vater und Mutter"
(Dessau, 1773); „Politische und Moralische Reden" (Kopenhagen and Leipzig, 1771); .,,Das
in Dessau errichtete Philantropin" (Leipzig,
1774); „Practische Philosophie fur ale Stande"
(Dessau, 1777, 2 Th.) en „Padagogische Unterhaltungen" (met Campe, 12 st., Dessau, 1777 t.
1779). Voor zoover deze schriften theologische
of wijsgeerige onderwerpen betroffen, wekten
zij eon geweldige opschudding, zooclat Basedow als een ketter ward verfoeid en o. a.
zijne schriften te Hamburg en to Lubeck werden verboden. Zijn opvoedk. schriften en
stichtingen hadden in zoo verre een gunstigen
invloed, dat zij belangstelling voor 't onderwijs opwekten,. en d. verkeerde humanistische
en pietistische richting stuitten, maar ook zijn
philantropische richting Teed a. overdrijving.
Basedows geestdrift vlamde op als een stroovuur; hi) miste volharding, en vooral faalde
hij in d. praktijk. Zie H. Rathmann, „Beitrage
zur Lebensgeschichte Basedow's" (Magdeburg,
1791); Meijer „Charakter und Schriften B's',
(2 Th., Hamburg 1792).
Basedowsche zielcte (d.) openbaart zich
door verdikking der schildklier en uitpuiling
.der oogen, en gaat veelttlds vergezeld v. eon
snelle beweging v. 't hart. d. Naam is ontleend a. d. geneesheer BABEDOW to Merseburg,
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die deze ziekte in 1840 nauwkeurig beschreef.
Over ''t verband tuss. d. verschijnselen is men
nog niet tot zekerheid gekomen; d. oog-uitpulling ontstaat waarschijnlijk door bloedophooping in 't vetweefsel achter d. oogbol en
is vermoedelijk 't gevolg der drukking v. d.
schildklier op d. bloedaderen. d. Ziekte komt
niet zoo zeer voor in oorden, waar kropgezwellen een gewoon verschijnsel zijn, als wel
in an.dere streken, en tact doorgaans personen
aan - v. 't vrouwelijk gesl. Vele geneesheeren
meenen d. oorzaak te vinden in een abnormalen toestand v. d. nervus sympathicus, en
radon tot genezing zeebaden on staal-middelen aan.
Baseilhac, geb. in 1703 bij Tarbes (in 't
tegenw. Fr. dep. der Opper-Pyrenean), beoefende d. heelkunde, maar trad in d. orde
der Feuillanten, stichtte in 1758 een beroemd
hospitaal en overl. in 1781. Hij verwierf groote
bekwaamheid in 't genezen v. ziekten der
blaas, bedacht daartoe ondersch. instrumenten,
vond o. a. d. zoogen. krommen trois-quart uit
on schreef ook belangrijke opstellen over deze
ziekten.
Basel
Banton) is sedert 1883 gesplitst
in d. v. elk. onafhankelijke deelen Baselstad
en Baselland, die echter in d. Bondsvergadering to zamen voor een kanton golden. 't Is
't N.-W.-kanton v. Zwitserland, in 't N. en
N.-W. door Baden en in 't Z.-W. door Frankrijk begrensd. Baselstad bestaat slechts uit d.
stad on drie aangrenzende gemeenten, die to
zamen op 37.i. HA. 65 000 bow. tellers. Baselland, dat Liesthal tot hoofdst. heeft, bevat
op bijna 8 vk. geogr. miji bijna 60 000 bow.
Baselstad is behoudend in staatk. on kerkelijke zaken en ijvert voor handelsbelangen;
Baselland is vrijzinnig on bloeit door landbouw. In 't Z. v. 't kanton verheft zich d.
Jura, die door 't N.-O. v. dit gewest uitloopers zendt, maar in 't N.-W. een groote vlakte
laat. d. Hoofdrivier is d. Rijn, die zijn Westelijken loop hier plotseling in een Noordelijken
verandert.
Basel (d. stad) is na Geneve en Bern d.
volkrijkste v. Zwitserland. Er is een hoogeschool. een paedagogium, een gymnasium,
versch. boekertjen en kunstverzamelingen; Zij
is een der oudste steden v. Zwitserland, heeft
eon bevolking v. 62 000 low., doch was in d.
middeleeuwen sterker bevolkt. Omstr. 't jaar
800 word hier reeds een bisschoppeltjke zetel
gevestigd. d. Rijn dealt d. stad in een groote
on kleme helft, die sedert 1226 door een brug
v. 238 M. lengte, in 1874 door een spoorwegbrug on in 1879 door een prachtigen, driebogigen steenen brug verbonden zijn. d. Universiteit is in 1459 door pans Pius II gesticht;
zij was in d. 16e eeuw eon middelpunt v.
wetenschappelijke werkzaamheid, on telde beroemde mannen onder hare hoogleeraren en
studenten, die tegenw. slechts 250 in getal
zijn. Hare bibliotheek omvat bijna 60 000 banden en een groot aantal handschriften. Onder
d. merkwaardigheden dozer stad telde men
eertilds d.„Doodendans", eon beroemd schilderstuk (zie dit art.) dat sedert d. 18e eeuw
niet meer bestaat. In d. Dom is 't praalgraf
v. DeSiderius Erasmus, v. d. gemalin v. Rudolf v. Habsburg on v. Oecolampadius (Hauslicht). In Basel ward v. 1431 t. 1444 een concilie gehouden, on op 5 Apr. 1795 d. vrede
tuss. Pruisen on d. Fransche republiek door
d. Pruisischen minister Von Hardenberg on
d. Franschen gezant Franc. Barthelemy tot
stand gebracht.
Basement, Zie Basament.
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Basfort is een stad met 24 000 inw. in 't
Eng. graafs. Nottingham, a. d. Midland-spoorw.,
bloeiend door kant- en kousenfa,brieken.
Basianen, door d. Tsjerkessen Tatarkoesjha, d. i. Tartaarsche bergbewoners genoemd, bewonen thans d. Kaukasus, omstr.
d. bronnen v. d. Koeban, maar heerschten
voor d. 9e eeuw over 't Steppenland tuss. d.
Wolga en d. Don. Zij werden achtereenvolgens door d. Georgiars, Mongolen, Turken en
Russen onderworpen. Zij belijden d. Islam,
maar hebben heidensche begrippen behouden,
spreken een eigen taal en leven voorn. v.
veeteelt en d. jacht.
Basilan is 't Noordelijkste der Soeloeeilanden (in d. 0.-I.-Archipel), slechts door een
straat v. 't eil. Mindanao gescheiden. Het bevat op 23 vk. geogr. mijl 13 000 bew. die
sedert 1851 't Spaansch gezag erkennen. Voor
dien tijd was 't een schuilhoek v. Maleische
zeeroovers.
Basile (J. B.), graaf v. Torona, Napolitaansch dichter, voor 1637 gest., schreef o. a.
„Opera poetiche" (Mantua, 1613), „Lo Cunto
de li Cunti" (Napels, 1678, een verzameling v.
novellen, meermalen herdrukt); „Le muse napolitane" (ib. 1678, een verzameling v. herderszangen); ook heeft hij versch. dichters met
Italiaansche commentarien in 't licht gegeven. Zijn zuster ADRIANA B. beoefende ook d.
dichtkunst en d. muziek. Marini en Toppi
vermelden hare „Composizioni in verso". Zij
gaf in 1637 een gedicht v. haar broeder: „Theagenes" (a. d. „Aethiopica" v. Heliodorus ontleend) in 't licht.
Basilica is d. titel v. 't wetboek v. 't
Grieksche keizerrijk, bestaande uit 60 boeken,
een omwerking v. d. Justiniaansche wetboeken naar een ander plan en met inachtneming v. d. veranderingen, door d. loop der
tijden ontstaan. 't Werd aangevangen onder
keizer Basilius Macedo, die in 886 stierf, en
door zijn zoon Leo d. Wijze opgevolgd werd,
onder wiens regeering 't wetboek voltooid
werd. d. Zoon v. Leo, keizer Constantinus
Porphyrogeneta liet 't nogmaals herzien en
verbeteren. d. Basilica zijn v. groote waarde
voor d. verklaring v. 't Corpus Juris, maar
wij kennen ze slechts verminkt. d. Beste uitgaven zijn die v. Fabrot (Parijs, 1647, 7 dln)
en v. Heimbach (Leipzig, 1833). Tot recht verstand der wetten is 't work v. Haubold „Manuale Basilicorum" (Leipzig, 1819) bijzonder
dienstig.
Basilica (Koningshof) was bij d. Grieken
d. zetel v. d. vierschaar v. d. Archon Basileos.
d. Romeinen namen vorm en naam voor hunne
gebouwen voor openbare terechtzittingen over,
Een Basilica bestond uit een langwerpige
overdekte ruimte, met overdekte galerijen a.
d. beide lange Wen, en a. d. zijde, die tegenover d. ingang was, een halfcirkelvormige
ruimte, apsis, d. zitplaats voor 't gerechtshof.
't Is evenwel nog niet uitgemaakt, of niet
vele dezer Basilicae d. ellipsvorm tot grondslag hadden. Zesterman heeft in een door d.
Brusselsche academie in 1847 bekroonde prijsverhandeling betoogd, dat alle basiliken langwerpig-ronde overdekte zuilen-galerijen waren zonder apsis, en dat d. ingang in een der
langere zijden was. d. Eerste Christen-kerken
zijn, naar d. grondvorm dezer Basiliken gebouwd; inwendig waren deze door twee of
drie rijen kolommen in drie of vier ongelijk
breede deelen gescheiden. Later werden d.
rechtlijnige architraven tot bogen vervormd;
boven d. zijgangen werd ook wel eens een
galerij aangebracht, waarboven d. vensters
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waren, die 't inwendige verlichtten. 't Altaar,
als een herinnering a. 't graf v. Jezus, was
meestal een vierhoekige marmeren sarcophaag,
met d. attributen v. 't Christendom. d. A en .Q,
't labarum, 't kruis en d. palmtak daarop
ingebeiteld. Op d. zijde dezer Basiliken, somwijlen ook wel daar binnen, werd een klein
gebouw voor d. doop ingericht, dat d. naam
v. Baptisterium droeg (zie dat art.). d. Oudste
Christelijke Basilica binnen Rome was d. door
Konstantijn gebouwde kerk v. s. Jan, in 't
Lateraan; zij had inwendig vier rijen schoone
Jonische pilaren, doch v. deze is niets meer to
zien, wijl Borromini (in d. 180 eeuw) ze in
muren inmetselde. d. Kerk der Dominicanen,
s. Clemente, heeft echter nog volkomen d.
oorspronkelijke inrichting v. d. 4e eeuw behouden. Tot d. schoonste en grootste in d.
vorm der Basiliken gebouwde kerken behoort
d. buiten Rome, op d. weg naar Ostia staande,
Basilica di Paolo, d. in 324 op bevel v. Konstantijn gebouwde (doch in d. 16e eeuw afgebroken) s. Petruskerk, die op d. circus v. Nero
stond, op dezelfde plaats, waar men nu d.
nieuwere s. Petruskerk bewondert. In nieuweren tijd heeft men meermalen d. Basiliekstip voor 't bouwen v. kerken aangewend,
bijv. bij d. kerk v. s. Bonifacius in MUnchen,
op last v. kon. Lodewijk v. Beieren door Ziebland gebouwd.
Basilicata is een prow. (thans eigenl.
Potenza geheeten) in Zuid-Italia, ten N. v. Calabria en d. golf v. Tarente, a. d. Oostelijke
helling der Apennijnen, 196 vk. geogr. mijl
groot met een half nullioen bew. d. Bergreeksen loopen v. 't N. n. 't Z. en in d. dalen
spoeden zich d. beken naar d. golf v. Tarente;
d. berghellingen zijn met bosschen bedekt; d.
landbouw, handel en fabrieken zijn er achterlijk; d. veeteelt en kaasbereiding is er belangrijker. d. Hoofdst. heet Potenza.
Basilico (oiRrAco), Napolitaansch schrijver uit d. 17e eeuw, vertaalde in Italiaansche
verzen 't „Satyricon" v. Petronius, en in rijmlooze verzen een der gedichten, a. Vergilius
toegeschreven. Deze twee overzettingen zijn
in 1678 te Napels uitgekomen.
Basilicum (Ocymum Basilicum L.) is d.
naam v. een tot d. nat. ram. der Lipbloemigen (Labiatae) behoorende, eenjarige, in 't
Zuiden v. Azle inheemsche, doch in alle werelddeelen gekweekte plant, die door een
vluchtig en aangenaam riekend beginsel, dat
door al hare deelen verspreid is, in Indio als
geneesmiddel, doch bij ons slechts als toekruid gebruikt wordt. Zij maakt 't hoofdbestanddeel uit v. d. kruiden, waarvan d. kruiden-azijn getrokken wordt. d. Basilicum heeft
een rechtopstaanden, 15 a, 30 c. M. hoogen,
vertakten en fluweelachtig-behaarden stengel;
lang-gesteelde, eironde of langwerpige, spits
toeloopende, gladde, zwak gezaagde bladeren,
en witte, v. buiten fluweelachtig-behaarde
lipbloemen, welke tot eindelingsche, V. afstand t. atstand door schutblaadjes afgebroken trossen vereenigd zijn. Zij bloeit in Juli
en Aug., en wordt door uitzaaiing vermenigvuldigd.
Basilides was een gnostisch wijsgeer, die
ten tijde v. keizer Hadrianus to Alexandria
leefde, en waarschijnlijk in Syria geboren
was. d. Rechtzinnige kerk beschouwde hem
als d. haeresiarch, d. i. eerste of voorn. scheurmaker. Hij beweerde zijn leer te ontleenen
a. een geheime overlevering v. d. apostel
Matthaeus, en schreef zelf een evangelie,
waarin hij in 34 boeken zijn stelsel ontwikkelde. Dit was v. emanistischen aard, want
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volgens hem zijn uit d. Eeuwige of Ondoorgrondelijke zeven krachten gevloeid, die 't
aanzijn gaven a. 364 hemelkringen of geestesrijken, waarvan in steeds ainemende volmaaktheid d. laagste of binnenste kring onder
't bestuur stond v. d. Jahve der Israelieten
en d. oorsprong werd v. d. wergild. d. Aanhangers v. dit stelsel, d. Basilidianen, vormden tot in d. 4e eeuw een geheime orde, in
graden opklimmende, met eigenaardige symbolen.
Basiliscus. Onder dezen naam wordt een
hagedisachtig diergeslacht begrepen, dat met
d. leguaan of iguaan overeenkomt, maar een
opgerichten, vliezigen kam midden op d. rug
draagt. Laurenti, die in 1768 't eerst dezen
naam op dit geslacht toepaste (Specimen medicum, exhibens Synopsin Reptilium, Viennae),
bracht hiertoe alleen een enkele soort, die in
Z.-Amerika te huis behoort (Suriname, WestIndie). Bij Linnaeus wordt deze soort Lacerta
Basiliscus genoemd, afgebeeld in Seba „Thesaurus" (torn. I, tab. 100 fig. 4), welke at* beelding overgenomen is in 't werk v. Houttuyn
'Linnaeus Historie volgens 't stelsel v.
Linnaeus". In 'tzelfde jaar 1768 maakte Schlosser een, oppervlakkig met die Z.-Amerikaansche hagedis overeenkomende, soort v. Amboina en Celebes bekend („Epistola ad F.
Dejean"). Deze soort, Lacerta Amboinensis
Gmel., werd door latere schrijvers mede tot
't geslacht Basiliscus gebracht. Ondertusschen
heeft Cuvier d. groote Amboinsche hagedis
v. Schlosser als een afzonderlijk geslacht beschouwd, aan 't welk hij d. naam v. Istiurus
(of beter Histiurus) gegeven heeft, terwijl hij
d. naam v. Basiliscus alleen tot d. eerst vermelde soort v. Seba beperkte. Bij al d. Amerikaansche hagedisachtige dieren, en ook bij
d. Basiliscus v. West-Indie, zijn d. tanden a.
d. binnenzijde der kaken bevestigd. Bij d.
hagedis v. Amboina staan d. tanden op d.
scherpen rand der kaken, zij zijn daarmede
vergroeid. Ook heeft deze laatste soort geen
tanden in 't gehemelte, die bij d. Basiliscus
daar wel zijn. Men kent dus tot nog toe slechts
een soort v. Basiliscus, dezelfde, a. welke
Laurenti 't eerst d. rang v. een afzonderlijk
geslacht toekende. Ook bij d. oude schrtvers
komt een basilisk voor, maar dit dier heeft
geen overeenkomst met d. hagedis v. WestIndig, die basilisk wordt als zeer vergiftig
beschreven, en v. giftige eigenschappen is
bij d. hagedis v. West-Indie nets bekend.
In Jesaja XI, vs. 8 staat: „dat d. zuigeling
spelen zal bij een adderen-hol en 't pm gespeende kind d. hand steken in d. kuil der
basilisken" d. Bijeenvoeging v. adders en d.
basilisk doet d. lezer denken, dat d. basilisk
een soort v. slang was, en hij zou zich daarin
ook niet vergissen. Althans d. ouden verstonden onder basiliscus een soort v. slang, gelijk
o. blijkt uit Plinius „Hist. Nat." Lib. VIII
cap. 2L d. Naam fkro-alaxo; beteekent koninkje ;
d. door Plinius bedoelde slang droeg, zegt hij,
een witte vlek op d. kop, even als een koninklijke hoofdwrong of diadeem; zij kwam
in d. Cyrenaica voor, (a. d. kust v. Afrika
tegenover Candia). Dit is alles, wat Plinius
ons over dezen bisilisk bericht, behalve eenige
fabelachtige vertellingen, waaronder ook behoort dat d. wezel (mustela) door d. geur zijner
uitwaseming d. basilisk doodt. (Vergelijk d.
emendatie v. Sillig op deze corrupte plaats bij
Plinius). Schlegel meent ( nEssai sur la physionomie des Serpents", (La Haye, 1837), dat
deze slang v. Plinius d. Vipera echis zou, zijn,
-een soort, die men ook Echis arenicola of Vi-
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pera' pyramidum- genoemd heeft, en die in

Egypte en Abessinie en ook in sommige streken v. Azi6 voorkomt. 't Zou willekeurig zijn,
te stellen, dat juist deze soort in d. aangehaalde plaats v. Jesaja met dat woord bedoeld
was en door basilisk is vertaald. In 't Hebreeuwsch leest men &fa, of 't daarvan afgeleide Zif'oni; 't eerste komt voor in Jesaja,
XIV : 29, 't laatste in Jesaja, XI vs. 8, LIX
"vs. 5, Jeremia, VIII :17 en Spreuken XXIII
vs. 32. In Jesaja, XXX vs. 6 staat 't
geen d. Statenvertaling elders door adders
vertaald heeft, maar waar voor zij daar basilisk gebruikt. d. Zeventigen gebruiken in
hunne vertaling nu eons erartt; dan weder
j?aeL2iaxo;, en in d. aangehaalde plaats der
Spreuken (XXIII vs. 32) vertalen zij Zif'oni
door Cerastes. d. Meeste uitleggers meenen,
dat door Zefa' en Zif'oni d. cerastes bedoeld
wordt; d. i. d. Coluber cerastes L., een giftige
slang met twee hoorntjes boven d. oogen,
die in Egypte en elders in N. Afrika voorkomt.
Deze slang is afgebeeld in Bruce „Voyage
en Nubie et Abessinie" (V. Pl. 20) en in 't
werk v. Lacepede „Hist. nat. des Quadrupedes, ovipares et des Serpents" (II Pl. 1 fig. 2).
Overigens gaven d. Grieken, zoo 't schijnt, d.
naam v. flaculiaxo; ook a. een soort v. zeevisch en a. een klein vogeltje, misschien hetzelfde, dat bij ons winterkoninkje genoemd
wordt.
Basilius d. Groote, in 329 te Caesarea in
Cappadodie geb., werd eerst door zijn vader,
die 't leeraarsambt in d. rethorica en philosophic bekleedde, onderwezen, terwijl zijn moeder, een dochter v. s. Macrina, een leerlinge
v. Gregorius Thaumaturgus, zijn godsdienstige
- vorming bestuurde. Te Konstantinopel ontving
hij 't onderricht v. d. beroemden redenaar
Lebanius. Vandaar ging hij met zijn vriend
Gregorius Nazianzenus naar Athene, om rhetorica, philosophie en mathesis to leeren.
Daarna ondernam hij een reis door Egypte
en Lybie, om zich met 't monnikenleven in
die streken bekend to maken. Ingenomen met
die leefwijs, volgde hij die met eenige vrienden,
onder welke ook Gregorius Nazianzenus was,
en hij kon nauwelijks besluiten d. eenzaamheid to verlaten, toen bisschop Eusebius hem
naar Caesarea riep, waar deze hem tot presbyter wijdde. Te Caesarea trad hij 't eerst als
• evangelie-prediker op, verwierf een ongehoorden bijval, doch wekte daardoor d. ijverzucht
zijns bisschops, waarom hij naar Pontus week.
In 370 werd hij zelf bisschop v. Caesarea. In
374 stemde hij keizer Valens, die d. partij v.
Arius was toegedaan, gunstigerjegens d. Katholieken. Hij poogde, geholpen door d. wijsgeer
Athanasius, dien hij vader placht te noemen,
vrede en eensgezindheid in d. Berk to bevorderen, en stierf in 379, niet alleen door zijn
geloofsgenooten, maar ook door Joden en
Heidenen betreurd. d. R: Bath. kerk viert niet,
gelijk d. G-rieksche, d. dag v. zijn dood (1 Jan.),
maar die zijner priesterwijding (14 Juni). Zijne
brieven, 386 in getal, zijn vooral voor d. kerkelijke geschiedenis v. groote waarde. Ook bestaat er v. hem een wederlegging v. Eunomius

avo.o.e(ioi);
EvvogLoi) in vhf boeken, waarvan echter d.
(livaveyttock zov lertoloyrittxoD tor,

Benedictijn Gamier, 't 4e en 6e bock na grondig onderzoek, voor onecht heeft verkla,ard,
't beroemde geschrift over d. H. Geest a. Amphilochius ofel toD leylou ovEopazog, en 46
hornili6n, waaronder er echter zijn, die waarschijnlijk ten onrechte a. hem worden toegeschreven. d. Beste uitgaaf zijner werken is
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die v. Gamier (Parijs, 1721 en 1839, 3 dln). Uit
zijn schriften, die alle helder en zuiver v. stip
zijn, blijkt, dat d. leer der drieOenheid voor
hem hoofdzaak en 't kloosterleven 't meest
begeerlijk is. Volgens hem is een drieheid
zonder eenheid heidensch, en een eenheid zonder drieheid joodsch. 't Kluizenaarsleven was
naar zijn mooning onnut, maar d. klooSterling
kon d. voorrechten der afzondering genieten
en toch tot zegen der maatschappij zijn. Op
dezen grondslag werden door hem d. regelen
voor 't leven v. monniken en nonnen vastgesteld, die aanvankelijk zoowel in d. Westersche als Oostersche kloosters werden gevolgd, zoodat Basilius als d. grondlegger der
klooster-orden beschouwd wordt. Een Basiliaansch klooster moest minstens tien bewoners hebben, die zich verbonden tot gemeenschap v. goederen, gehoorzaamheid a. 't
opperhoofd en onthouding, d. i. tot vasten,
kuischheid en armoede. Zij moesten door
handen-arbeid in hun onderhoud voorzien, eenvoudig gekleed gaan, d. kinderen onderwijzen
en op gezette tijden bidden en psalmzingen.
d. Basiliaansche kloosters verbreidden zich
in d. 4e en 5e eeuw over Z.-Europa, maar
zijn later voor 't grootste deel vervangen door
die v. d. Benedictijnen. In d. Grieksche kerk
echter volgen d. kloosters d. regel v. Basilius.
Verg. J. E. Feisser „De vita Basilii" (Groningen, 1828); Klose „Basilius der Grosze" (Stralsund, 1835).
.Basilius, bisschop v. Seleucia in Isauri6,
in 't midden der 5e eeuw, verwierp op 't
concilie te Konstantinopel in 448 't Eutychianisme, nam 't te Ephese in 449 aan, maar verwierp 't in 451 weder te Chalcedon. Er bestaat
nog een brief v. hem a. keizer Leo, waarin
hij hem verzoekt, d. besluiten v. 't Chalcedonische concilie te handhaven. Behalve dezen
brief zijn er nog 40 homilign v. hem in 't
Grieksch bewaard (Paris, 1622, 1648 en achter
d. „opera s. Gregorii Thaumaturgi.") Of 't leven
v. s. Thekla door hem geschreven is, wordt
betwijfeld.
Basilius was d. naam v. twee keizers v.
't Oostersch-Romeinsche rijk. BASILIIIS I, d.
Macedonier, die v. 867 t. 886 regeerde, was
slaaf onder d. Boelgaren geweest, maar in
een opstand naar Konstantinopel ontkomen,
waar hij a. 't hof kwam, en zich door een
reeks v. misdaden ten troon verhief. Als
keizer regeerde hij met kracht en beleid. Hij
bracht orde in d. financien, verbeterde d. wetgeving, beveiligde d. grenzen en verfraaide
Konstantinopel. Een ongeval op d. hertejacht
was oorzaak v. zijn dood. BASILIIIS II was een
zoon v. keizer ROMANIIS en regeerde v. 987
t. 1025. Zijn opvoeding was verwaarloosd, hij
minachtte kunst en wetenschap en was monsterachtig wreed: hij deed 1500 gevangen
Boelgaren d. oogen uitsteken, en liet op elke
honderd een man een oog behouden, opdat
die zijn makkers naar hun vaderland terug
kon geleiden. Na een losbandige jeugd sloeg
hij over tot vrome dweperij, 'tgeen zijn schraapzucht niet beteugelde, want bij zijn dood bleek,
dat hij 200 000 pond goud in zijn schatkamers
had vergaderd.
Basilius Valentinus leefde *olgens sommige schrijvers in 't begin der 15e eeuw als
monnik in 't s. Petrusklooster, v. d. orde der
Benedictijnen te Erfurt. Er bestaan echter geldende redenen om aan te nemen, dat hij op zijn
vroegst a. 't eind der 15e eeuw, zoo niet later,
geschreven heeft. d. Naam Basilius Valentinus
wordt nergens in d. boeken der Benedictijnenorde gevonden. In 't geschrift v: dozen pseudo-
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niemen alchemist „Currus triumphalis antimonii" wordt een voorschrift opgegeven voor
d. vervaardiging v. drukletters uit een alliage
met antimonium, en hij geeft a. d. syphilis d. benaming v. „neue Krankheit der Kriegsleuten",
met d. raad om deze door aanwending der
zouten v. kwik, antimonium en lood te genezen. Behalve 't genoemde geschrift zijn nog
v. dezen schrijver bekend: „De magno lapide
antiquorum Sapientium"; „Apocalypsis chemica" en „Testamentum ultimum", waarin
men vele dingen beschreven vindt, die in lateren tijd als nieuwe ontdekkingen werden
beschouwd. (Verg. Hoefer „Histoire de la
chimie" en Kopp „Geschichte der Chemie."
Basinus (THOMAS), geb. te Rouaan, studeerde te Parijs en te Leuven, en werd bisschop v. Lisieux. Door toedoen v. d. dauphin
(later koning Lodewijk XI) werd hij gebannen.
Zoo kwam hij naar Utrecht, waar hij vicaris
v. bisschop David v. Bourgondio werd, en op
30 Dec. 1491 overl. Van hem bestaat een
„Historia Gallica", waarvan 't deel, dat op
ons vaderland betrekking heeft, opgenomen
is in d. „Analecta veteris aevi" v. Matthaeus.
Basis = grond, grondlijn, grondvlak, voetstuk, is een woord, dat in vele beteekenissen
wordt gebruikt. In d. meetkunde wordt gewoonlijk een der zijden v. een driehoek als
basis beschouwd en bij een gelijkbeenigen
driehoek altijd d. ongelijke zijde; e venzoo
wordt een der beide cirkels of ellipsen, waardoor een cilinder, en een der beide drie- of
veelhoeken, waardoor een prisma begrensd
is, d. basis geheeten. Ook d. cirkel of d. veelhoek, die tegenover d. top v. een kegel of
pyramide ligt, noemt men d. basis. In d.
geodesie en landmeetkunde wordt d. lijn, waarvan men uitgaat, d. basis genoemd. 't Getal
10 is d. basis v. ons talstelsel ,en tevens dat
v. d. Briggiaansche logarithmen. 't Veertigmillioenste deel v. d. omtrek der aarde is d.
basis v. ons stelsel v. maten en gewichten..
In d. ontleedkunde is d. basis 't bovenste,
breede, afgeronde deel v. een been, spier of
holte. In d. krijgskunde is d. basis 't versterkte
terrein, van waar d. operation tegen d. vijand
uitgaan.
Basis (meerv. bases) heet in d. scheikunde
iedere verbinding, die door d. vereeniging met
een zuur een zout vormt, of in 't algemeen
iedere stof, die d. eigenschap bezit om zich
met een andere, meer electro-negatieve, te
vereenigen en een nieuwe verbinding te vormen. In deze meer algemeene beteekenis noemt
men d. eerste of meer electro-positieve stof
ook wel 't radicaal; zoo is bijv. in d. potasch
(kali) 't kalium, in 't kooloxyde d. koolstof,
in 't z wavelzuur d. zwavel, in 't water d.
waterstof, d. basis of 't radicaal. In d. meer
bUzondere beteekenis verstaat men door t
woord basis een stof, die met een zuur of
met een andere meer electro-negatieve grondstof (element) een verbinding vormen kan,die geheel andere eigenschappen heeft; zulke
verbindingen noemt men zouten, waarom d.
meer electro-positieve stof ook wel zoutbasis
genoemd wordt. Bij d. zwavelzure-potasch bijv.
is d. potasch (kali), in 't keukenzout 't sodium
(natrium) d. basis. Niet altijd gaan bij die
verbinding al d. hoedanigheden v. d. basis
verloren, als wanneer zij dan basisch genoemd
worden, zoo bijv. spreekt men v. basische
zouten. Men onderscheidt anorganische en
organische bases; d. laatsten worden ook alkalolden genoemd. Er zijn ook stollen, die
tegenover 't eene lichaam een basis, en tegenover een ander lichaam een zuur zijn. Er be-
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staan dus zwakke en sterke bases, en v. deze
is kalium-hydroxyd een der sterkste. Vele
bases hebben een loogachtigen smaak en
geven a. rood lakmoespapier een blauwe kleur.
Niet alle echter reageeren alkalisch.
B asji-bazoe.ks zijn ongeregelde Turksche
krijgslieden, die in tijd v. nood worden opgeroepen en te paard of te voet op d. vijand
worden afgezonden. Zij vechten op eigen gelegenheid; buit maken is hun doel, gruwelen
bedrijven hun genot. 't Is gemakkelijk voor
d. Porte ze bijeen to brengen, maar onmogelijk hen a. krijgstucht to onderwerpen, en
ook moeilijk hen na d. oorlog weer uit een to
krijgen. Velen blijven zich als rooverbenden
in d. bergstreken nestelen.
B asjkieren of 13asjicoerten (d. i. Wenhouders) zijn Tartaren in 't Russisch gouverfoment Orenburg, in 't Zuiden v. 't Oeralgeb., tuss. d. riv. Kama, Wolga on Oeral;
waarschijnlijk stammen zij v. Nogajers, die
Boelgaren onder zich hebben opgenomen ; zij
tellers ongeveer 750 000 menschen, waarvan
30 000 dienstdoende mannen, in 't Russische
lager (daardoor kwamen ze in 1813 en 1814
ook in Nederland), en gewoonlijk met lansen
gewapend doch sommige hebben ook schietgeweren. Zij zijn Mohammedanen met heidensche begrippen en gewoonten. Zij leven v.
d. jacht. vee- en bijenteelt. Paardenfokkerij
is hun lievelingsbedrijf. Dertig paarden is een
kleine bezitting; er zijn Basjkieren, die 1000
a 2000 stuks hebben. Hun lievelingsdrank,
koemuus, wordt uit paarden- of kameel-melk
bereid. Zij staan onder eigen gekozen harsjhinen, sotniks en atamans of hetmans, en leven
nomadisch, maar 's winters dorpsgewijze.
B asken of Vasconen (Vascongados d. w.
z. bergbewoners of Escualdunac zooals zij zich
zelven noemen) zijn d. oude Cantabriers, d.
bewoners v. 't Westelijk deel der Pyrenean,
zoowel in Spanje, als in d. Fransche departementen Opper- en Neder-Pyrenean, Arriege
en Opper-Garonne. Zij hebben hun eigen taal,
kleeding, zeden en spelen; zij zijn welgemaakt,
behendig en goedaardig; hun lichaamsbouw,
kleur v. haar en oogen en blanke huid toonen, dat zij v. een ander ras dan d. Spanjaarden en Franschen zijn. In Frankrijk wonen
ongeveer 130 000 -Basken op een oppervlakte
v. 91 vk. raijl. d. Baskische pro vincien in Spanje :
Biscaye, Guipuscoa en Alava bevatten op
ruim 147 vk. mijl 370 000 bew. Sedert 't begin
der 14e eeuw zijn zij met Castilie vereenigd,
maar hebben eerst in 1832 hunne vrijheden
en rechten (fuero's) verloren. d. Basken zijn
goede zeelieden, die 't eerst d. walvischvangst
beoefend hebben, waarmede zij zich echter
thans niet meer bezig ho_ uden. d. Taal der_
Basken, door hen zelven Escuara genoemd,
is d. taal der vroegere Iberische bewoners v.
Spanje en Aquitanie, en heeft sterke overeenkomst met d. taal, the 't landvolk in Bretagne
(in 't W. v. Frank k) on in Wales (t. W. v.
Engeland) spreekt. Verg. W. von Humboldt
„Untersuchungen Ober die Urbewohner Hispaniens" (Berl., 1821).
Baskerville (JoarT), in 1706 to Walverley,
in 't graafs. Worchester geb., was een beroemd
boekdrukker, die, volgens bericht, ook zelf
zijne letters gesneden en gegoten heeft. Zijne
uitgaven v. versch. classieke schrijvers, zooals
v. Vergilius. Aristoteles, Milton en Ariosto,
zijn meesterstukken v. boekdrukbunst. Hij
stierf in 1775 to Birmingham. Beaumarchais
kocht, na zijn dood, zijn letters voor 3700 p.
st., en drukte daarmede to Kehl d. prachtige
uitgave v. Voltaire's werken.

BAS.

Basnage (SAMUEL) v. Flottemanville, in
1638 to Bayeux (dep. Hautes Pyrenees) geb.
en in 1721 als predikant to Zutfen, waarheen
hij na d. opheffing v. 't Edict v. Nantes gevlucht was, gest., onderscheidde zich als een
geleerd en oordeelkundig schrijver, vooral
door zijn Annales politico- ecclesiastici annorum DOXIV a Caesare Augusto ad Phocam
usque" (Rotterdam, 1706, 3 vol.) en „De rebus
ecclesiasticis excercitationes historico-criticae"
(Traj., 1692, 1717), beide tegen Baronius gericht.
Basnage (JAcquEs) de Beauval, heer v.
Franquenai, predikant bij d. Waalsche gemeente to 's Gravenhage, werd 6 Aug. 1653
to Rouaan geb. Zijn vader Henri Basnage,
advocaat voor 't parlement v. Normandie, gal
hem een zorgvuldige opvoeding. Te Saumur
was hij leerling v. T. Faber, to Geneve v.
Chouet, Mestrezat, Turetin en Tronchin; en
to Sedan v. Jurieu on Le Blanc de Beaulieu.
Te Rouaan werd hij, schoon nog geen 23 jaar,
d. opvolger in 't leeraarsambt v. Le Moine,
die tot hoogl. in d. godgel. to Leiden beroepen was. Toen in 1684 d. kerk to Quivelly,
waarin d. Hervormden v. Rouaan hunne godsdienstoefeningen hielden, gesloten werd, verkreeg hij v. Lodewijk XIV verlof naar Holland to gaan, waar hij in 1691 tot predikant
bij d. Waalsche gemeente to Rotterdam beroepen werd. Hier geraakte hij in twist met
zijn zwager en ambtgenoot P. Jurieu. Dit deed
hem 't beroep naar Den Haag in 1704 vaardig aannemen. Hij bemoeide zich ook met
staatszaken. d. Raadpensionaris Heinsius
stelde veel vertrouwen in hem, on achtte zijn
bekwaamheden zoo hoog, dat hij hem met d.
Franschen ambassadeur d'Uxelles naar 't congres to Utrecht zond. d. Kardinaal Bouillon, als
vluchteling in Holland gekomen, vertrouwde
hem zijn belangen, on d. Hertog v. Orleans
beval d. abt G. Dubois (later kardinaal) die
in 1716 zijn buitengewoon gezant in Den Haag
was zich bij Basnage to vervoegen en v. zijn
mod gebruik to maken. Als godgeleerde on
over kerkelijke geschiedenis heeft hij veel
geschreven, o. a. „Examen des methodes proposees par Messieurs de Passemblee du clerge
de France" (1684, zonder zijn naam); „Divi
Chrysostimi epistola ad Caesarium Monacfium"
(Rotterdam, 1687, herdrukt met d. titel „Dissertationes Historico-theologicae" , 1694); „I.aa
communion saints, ou traits sur la necessite
et les moyens de communier dignement" (Rotterdam, 1688 waarvan tien uitgaven zijn);
de la religion des (Wises reformees"
(Rotterdam,
ott erdam, 1699, 2 vol. 1721, 5 vol.); „Traite
(R
de la conscience" (Amst., 1696, 2 vol.); „Lettres
pastorales sur le renouvellement de la persecution" (1698; v. dit werkje zijn veertien uitg.);
de Peglise de J. C. jusqu'a present"
(Rotterdam,
ott erdam, 1699, 2 vol.) ,• „Trait() des prejuges
(R
faux et legitimes" (Delft, 1701, 3 vol.); „Dissertation historique sur l'usage de la benediction nuptiale";„L'histoire des ouvrages des
savans" (1703); „Histoire de l'ancien et nouveau testament represent& en taffies douces,
faiths et dessinees par Romein de Hoogher"
(Amst., 1705); „Histoire des Juifs pour servir
de supplement a l'histoire de Joseph" (Rotterdam, 1706. 5. vol., La Haye,. 1716, 15 vol.,
in 't Engelsch vertaald door Taylor, in 't
Nederl. door W. Sewel) en „Sermons sur divers
sujets de morale, de theologie et de rhistoire
salute" (Rotterdam, 1709, 2 vol.) Hij overl. 22
Dec. 1723. Zijn afbeelding is in koper gebracht
door P. v. Gunst.
Basoeto's heeten d. Betsjoeanen, die in
Z.-Afrika, tuss. Port-Natal on d. Oranje-vrij.-
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staat wonen, en onder Britsche beschermheerschappij staan. Hun land, 397 vk. geogr.
raijl groot, wordt a. d. Zuidzijde door 't
Kathlam-geb. begrensd en v. d. Maloetie-keten
doorsneden, waarvan 0.- en W.-waarts beken
vloeien, v. welke d. Vaal, die Westwaarts
n. d. Oranje-riv. stroomt, d. voorn. is. d. Basoeto's, 120 000 a 130 000 personen in getal,
die meest v. veefokkerij leven, stonden tot 1870
onder een opperhoofd, MOSJESJ, die d. zendelingen niet ongenegen was, en landbouw poogde
in te voeren, zich echter onafhankelijk v. d.
Engelschen trachtte te houden, maar zich kort
voor zijn dood a. hen moest onderwerpen.
Bas-relief, Zie Relief.
Bass-straat heet 't vaarwater tuss. VanDiemensland (Tasmania) en Nieuw-Holland,
26 1/2 geogr. mijl breed en 36 lang, waarin
Kents-eiland, Fourneaux-eiland en Waterhous eeiland liggen. d. Straat heet naar d. Eng.
zeeofficier Bass, die haar in 1798 ontdekte, en
daardoor een' korteren weg oostwaarts heen
heeft gevonden; Krusenstern echter meent,
dat d. weg om Van-Diemensland verkieselijker is, omdat men op zuidelijker breedte weer
verzekerd is v. Westelijke winders, en d. hevige
stroomen 't inloopen in d. Bass-straat doorgaans moeilijk maken.
Bassae (tegenw. Paolitza) is een vlek
in Arcadi6, a. d. grens v. Messene, beroemd
wegens d. overblijfselen v. d. tempel v. Apollo
Epicurius, die door harmonie v. vorm en afmetingen en door d. schoonheid v. 't marmer
uitmuntte. Deze tempel werd gebouwd naar
't plan v. Ictinos, die ook d. bouwmeester
was v. 't Parthenon. d. Tempel was ruim 40
M. lang en 16 M. breed; 't dak werd door 36
kolommen gedragen, inwendig stelde d. kroonlijst in bas-relief een gevecht tuss. Amazonen
en Oentauren voor. Verg. Stuart and Reveth
,Antiquities of Athens" en „ExpOdition scientifique de la Moree".
Bassani (JAC. ANT.), Italiaansch Jezulet,
in 1686 geb, was hoogl. in d. fraaie letteren
en een der beste predikers v. zijn tijd. Hij
stierf in 1747 te Padua. Zijn leerredenen zijn
te Veneto, 1753, gedrukt.
Bassano is een handelsstad in Lombardia
in d. prov. Vicenza, a. d. Brenta, met 15 000
inw. en groote voorsteden; er zijn zijde-, wol-,
en stroohoeden-fabrieken, en handel in laken,
leder, wijn en olijven; in d. 30 kerken zijn
zeer schoone schilderstukken. d. Lucht is er
gezond, en des winters niet zeer koud; d.
stad heeft door - een brug v. ruim 60 M. lengte
gemeenschap met 't vlek Vicantino. Op 8
Sept. 1796 versloeg Bonaparte hier d. Oostenrijkers. In 1811 verhief Napoleon zijn staatssecretaris Maret tot hertog v. Bassano.
Bassano. Onder d. kunstenaars, die een
school gevormd hebben, behoort d. famine
DA PONTE. d. Stamvader n,
daarva FRANCISCO DA
PONTE, te Vicenza geb., zette zich als schilder
to Bassano neder, en nam d. toenaam „da Bassano" aan, die op zijn nakomelingen overging.
Naar 't schijnt, vormde hij zich te Venetie in d.
school of naar 't voorbeeld v. Bellini. LANZI
roemt zijn samenstellingen en vooral d. uitdrukking der karakters. Zijn s. Bartholomeus,
in d. Dom te Bassano, is in een drogere manier
geschilderd dan die v. lateren tijd in d. s. Janskerk. d. In Engeland gekochte galerij ,Orleans"
bevatte vijf schilderijen v. dezen meester, waarNoachs" (in 't kabinet v. d.
onder zijn
hertog V. Sutherland).
therland). Hij stierf in 1530. Zijn
Su
JACOPO
V.
B.
in
1610
geb., werd d. bezoon
roemdste der Bassano's. Hij oefende zich te
Venetig in d. school v. Bonifacio en bestu-
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deerde Titiaan, dat a. d. ,Vlucht naar Egypte",
in d. Girolamo-kerk te Bassano, zichtbaar is.
Hij verwisselde echter die zorgvuldige voor
een levendiger en stouter uitvoering. Te Bassano begon hij zich op 't landschapschilderen
toe te leggen. Hij stoffeerde zijn stukken met
figuren uit d. lagere volksklasse en met dieren, of voegde er een tooneel in, a. d. bijbelsche gesch. of d. fabelleer ontleend. Deze onderwerpen munten niet door vindingrijkheid
uit; ook volgde hij voor d. figuren veelal
hetzelfde model, of deze een boerin, een Magdalena of een Koningin v. Seba moest voorstollen. 't Door P. Veronese ontwikkelde Ve-netiaansche beginsel: trouwe studie naar d.
natuur, legde hij echter ten grondslag ; hij zocht
naar schitterende licht-effecten, groepeerde
geestig, stelde 't landschap rijk, dikwijls phantastisch voor, en muntte vooral door koloriet
en verdeeling v. licht en bruin uit. Aan d.
kleuren, vooral a. 't groen, wist hij een bijzondere schittering te geven, 't licht met
stoutheid en vastheid te schilderen. Zijn geestig penseel komt met dat v. Rembrandt 't
meest overeen; ook meet zijn werk even als
dat v. dezen meester op zekeren afstand gezien worden en heeft 't dan eerst al 't betooverende v. 't effect en v. 't koloriet. d. Stukken zijn meest klein en worden in bijna elke
Italiaansche kunstverzameling gevonden, dat
niet te verwonderen is, wig JACOPO schier
een fabriek v. schilderijen had, waarin hij door
zijn vier zonen geholpen werd. Niet al zijn
voortbrengselen waren echter in dit genre;
hij schilderde ook portretten en altaarstukken, meest met minder dan levensgreote
beelden, en veelal met dieren gestoffeerd.
Onder zijn voorn. werken telt men „d. Geboorte v. Christus" in d. s. Giuseppo te Bassano, dat in kracht en in licht-en-bruin een
meesterstuk is. Even beroemd is zijn ,Begrafenis v. Christus" in 't Seminarium te Padua.
Titiaan bewonderde zoozeer JACOPO'S ,Offer
v. Noach, met een menigte dieren gestoffeerd",
dat in d. Maria-Maggiore te Veneti6 hangt,
dat hij voor zijn studie er een kopie v. wilde
laten maken. „d. Geboorte v. d. Heer", in d.
Ambrosiana te Milaan, munt uit door rijkheid
in samenstelling; „d. Koningin v. Seba" te
Brescia, door edele gelaatstrekken; „s. Petrus"
in d. kerk dell' Umilita te Veneti6, door
schoone teekening. Deze eigenschappen vindt
men echter niet in al zijn werken. Hoewel er
dikwijls gebreken in zijne schilderijen voorkomen, werd hij door zijn tijdgenooten algemeen bewonderd;-niet alleen ontving hij vorstelijke bestellingen, en wilde d. Keizer hem
in dienst nemen; maar Titiaan en A. Carracci prezen hem; Tintoretto trachtte hem
na te volgen; P. Veronese gaf hem zijn zoon
Carletto tot leerling. Behalve in Itali6 vindt
men zijn werk in versch. buitenl. galerijen
en museums. Dat te Madrid bezit even als d.
Louvre tien schilderijen v. dezen meester. In
d. laatste verzameling munt zijn „Voorbereiding tot d. begrafenis v. Christus" door adel in
vorm, karakter en uitdrukking, evenzeer als
door zorgvuldige uitvoering en d. werking v.
't licht, uit ; „d. Bruiloft te Kana" komt in
gloed en helderheid 't werk v. Titiaan nabij ;
”'t Trekken der dieren in d. ark" toont dezen
meester in al zijn kracht; d. dieren zijn natuurlijk, 't geheel in een helderen, warmen
teen afgebeeld; „d. Grijsaard" in 't museum
te Berlijn en ,c1. Rijkgekleede matrone" in d.
Studj te Napels doen a. Tintoretto denken. In
d. Dresdener galerij en in d. Pinakotheek te
Munchen zijn schoone werken v. BASSANO ;. in
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laatste galerij munt zijn „Nachtelijk stuk
Met levensgroote figuren" uit. In d. Ermitage
te s. Petersburg is „Eene graflegging" die
vroeger in d. galerij te Houghtonhall was, en
„d. Ongeloovigheid v. Thomas", dat onder
zijn beste stukken geteld wordt. In Engeland
vindt men schier in elke groote verzameling
zijne werken, waaronder vooral dat in d. galerij op Stafford-house uitmunt, 'twelk „Christus in d. tempel bij fakkellicht" voorstelt en
in effect en gloed een Rembrandt gelijk is.
Zie over deze schilderijen : G. F. Waagen
Paris". und Kiinstler in England und
Paris". JACOPO B. stierf in 1592. Hollar, Sadeler, C. Visscher en L. Vorsterman hebben
naar zijn werken gegraveerd. d. Vier zonen v.
JAC. BASSANO: FRANCESCO, GIOVANNI - BATTISTA,
LEANDRO en GIROLAMO bezaten veel eigendom-

melijks en oorspronkelijks. d. Eerste, in 1548
geb., was zwaarmoedig v. aard, zoo zelfs dat
hij in een vlaag v. waanzin uit een venster
sprong en a. d. gevolgen in zijn 43e jaar stied.
Na eenigen tijd bij zijn vader, wiens stijl hij
volgde, gewerkt te hebben, schilderde hij to
VenetiC met Veronese en Tintorettb in 't paleis
v. d. Doge, meest onderwerpen uit d. gewijde
geschiedenis. Zijn schilderij in 't paleis v. d.
Doge (scala di Scrutino) dat „d. Inneming v.
Padua bij nacht" voorstelt, wordt voor een
zijner beste werken gehouden. Zijn vader, die
zijn vindingrijken geest waardeerde, meende
dat hij 't meest d. naam der familie in eer
zou houden, en reisde zelfs naar Venetie, om
hem onder zijn opzicht d. laatste hand a.
zijn schilderijen to doen leggen. FRANCESCO is
vaak overdreven in d. schaduwpartijen. Men
bewondert zijn „s. Apollonius" in d. Afra-kerk
te Brescia en zijn twee schilderijen in 't museum to Berlijn. d. Galerij to Dresden heeft
Brie, d. Louvre den schilderij v. dezen meester, naar wiens werken veel gegraveerd is.
LEANDRO, in 1558 to Bassano geb. en in 1623
to VenetiC gest., werd door zijn vader voor
d. bosten portret-schilder onder zijn kinderen
gehouden. LANZI meent dat hij in d. koppen
meer kracht bracht dan zijn vader, en in
diens eersten stijl werkte, hoewel hij iets v. 't
manierlijke, dat zijn tijd begon to kenmerken,
aannam. Hij _schilderde veel vorstelijke portretten . to Weenen en te Praag. Ook in Salzburg vindt men zijn work, meer echter to
VenetiC, waar hij d. langsten tijd v. zijn leven
arbeidde wider d. doge Griniani. Hi) voltooide
daar d. onafgewerkt gebleven schilderijen v.
zijn oudsten broeder in 't paleis. Zijn „Opwekking" en „Opstanding v. Lazarus", in d. Carita
to Venetie, worden zeer geroemd, d. laatste
werd door Napoleon naar Parijs gevoerd, dock
in 1815 teruggegeven. In d. Sophia-kerk to
VenetiC vindt men zijn schoone schilderij „d.
Geboorte v. Maria". „'t Laatste oordeel", uit d.
galerij Orleans, werd door d. hertog v. Bridgewater voor 100 p. st, gekocht, en kwam daarna
in d. verzameling v. lord F. Egerton. GIOVANNIBATTIST ► in 1553 geb. on in 1613 gest., en GIROLAMO, in 1560 geb. en in 1622 overl., zijn minder
bekend. Zij waren meest hun vader behulpiaam, en wijl hun work voor 't zijne doorgin.g
en verkocht werd, noemde men hen weinig.
Lanzi kende slechts eon schilderij met d. naam
v. Giovanni, die in still veel met 't work v. Leandro overeenkomt. Van GIROLAMO zijn in on
bij Bassano versch. schilderilen, die door Lanzi
als bevallig v. kleur on uitdrukking geroemd
worden. Hun neef JACOPO APOLLONIA B., was
d. leerling on getrouwe navolger der Bassano's, even als ANTONIO SCAJARIO, d.schoonzoon V. Giovanni, die Zidl ANTONIO DA PONTE

Of ANTONIO BASSANO teekende. GIULIO on LUCA.
MARTINELLI waren navolgers der Bassano's,
even als JACOPO GUADAGNINI, die ale d. laatste genoemd wordt v. deze school. G. A. LA.ZZA.RI heeft later veel werken v. JACOPO B. ge-

trouw gekopieerd.

Bassano (ALVARO DE), markies v. Santa
Cruz, was een der bekwaamste Spa,ansche
vlootvoogden v. Karel V on Filips II, maar
bezoedelde zijn roem door verregaande wreedheid. Om zijn krijgsbeleid in d. strtjd tegen
d. Barbarijsche zeeroovers verhief Karel V
hem tot admiraal, on a. 't hoofd der galeien
had hij een belangrijk aandeel a. d. overwinning op d. Turken bij Lepanto (7 Oct. 1571).
Wiji hij in 1583 d. Fransche vloot versloeg,
en in 1586 d. Eng. adm. Drake deed wijken,
benoemde Filips hem tot opperbevelhebber
v. d. Onoverwinnelijke vloot. Hij weigerde,
en trachtte d. Koning v. 't verkeerde dezer
onderneming to overtuigen, maar werd nu
zoo krenkend behandeld, dat hij nog voor d.
vernietiging der Armada in 1588 overleed.
Bassecourt (FABRICE DE LA) verwisselde
meermalen v. kerkgenootschap, was een tijd
Lang hofkapelaan v. d. aartshertog Albertus
v. Oostenrijk, en werd in 1615 predikant bij
d. Waalsche gemeente to Amsterdam. Zijne
schriften werden door d. Synode veroordeeld.
Hij verkreeg in 1649 zijn emeritaat en overl.
29 Apr. 1650.
Bassein is d. naam v. twee steden in
Britsch-Indict; d. eene ligt op 't eil. Bassein
a. d. W.-kust v. Voor-Indio, in 't presidentschap Bombay on heeft 12 000 inw., goede
haven- en vestingwerken on drukken handel;
d. andere is d. hoofdst. v. 't district Bassein,
in Achter-Indict, in 't gewest Pegu, a. een arm
v. d. Irawaddy. d. Stad heeft 28 000 inw. en
is in 1852 door Brittannie in bezit genomen.
't District BASSEIN bevat op 306 vk. geogr.
mijl ruim 390 000 bew.
13asse-ta,ille,.Zie Bariton.
Basse-terre is d. naam v. d. hoofdstad
v. 't Frans. W.-.Ind. eil. Guadeloupe, zoowel
als v. d. hoofdst. v. 't Britsch W.-Ind. eil. s.
Christopher (ook s. Kits gen.). Beide plaatsen
hebben 8000 inw. on drijven in- on uitvoer- handel,mr.vGuadelopisgvaarlijk.

Bassethoorn (d.) is 't zachtste en omvangrijkste onder alle blaas-instrumenten, wordt
ook wel om d. bochtigen vorm kromhoorn
genoemd, on is in Passau uitgevonden. Deze
hoorn heeft drie voile octaves, v. d. groote
F tot d. tweeds gestreken f is v. hout in d.
vorm V. een halve maan, telt zeven gaten en
even zoo veel kleppen, wordt als d. klarinet
geblazen, on heeft ook een gelijk mondstuk
als deze. Theodor Loti, to s. Petersburg, on
Springer hebben dit speeltuig verbeterd.
Bassi (LAURA MARIA CATRARINA) werd 31
Oct. 1711 to Bologna geb. on overl. 20 Febr.
1778. Zij promoveerde als doctor in d. wijsbegeerte en werd door d. Raad v. Bologna met
't hoogleeraarsambt bekleed. Zij werd door
versch. acadenii6n tot medelid verkozen, onderwees d. proefondervindelijke natuurkunde,
en was in d. wijsbegeerte, in d. dichtkunst,
in d, Grieksche taal on in d. wiskunde ervaren. Al was gehuwd met J. J. BERATTI, hoogleeraar in d. geneeskunde.
.Balisia L. of boterboom is d. naam v. een
illantengesi. uit d. fam. der Sapotaceen. d.
Boom.en V. dit gesl. groeien alle in d. Keer
kringsla.nden, en hebben zaden met een rijk
olie-gehalte. B. butyracea. Roxb. wordt in 0.-India16Mhog,eftbldrnv.3
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en langwerpige besvruchten. B. longifolia L.
of galamboom of illipe groeit in Senegambia
en Indig, heeft vruchten als pruimen. B. latifolia Roxb. of mahwa-boom, wordt nauwelijks
2' 12 M. hoog, maar levert jaarlijks 100 a 150
KG. zoete saprijke bloesems, die versch en
gedroogd gaarne door 't vee gegeten worden.
B. Parkii in Senegambia heeft zaden, die
bijzonder rijk a. olie zijn, die veel overeenkomst met palmolie heeft. d. Olie, uit al deze
planten verkregen, wordt door d. inboorlingen
bij d. bereiding hunner spijzen, in Europa
alleen tot zeepbereiding, gebruikt. Zij komt in
d. handel onder d. naam v. galam- of hamboekboter of plantaardige talk en in Engeland als
Shea-butter.
Basso continuo, d. w. z. aanhoudende,
samenhangende bas, is een, voorn. in orgelen klavier-muziek voorkomende, bas-figuur,
(lie met weinig of geen verandering d. geheele
melodie ondersteunt, bijv.:

or

r

•

Bassompierre (FRANC. DE), geb. 12 Apr.
1579 to Harouel in Lotharingen, trad in d.
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krijgsdienst onder kon. Hendrik IV en nam belangrijk deel a. d. hof- en krijgsgebeurtenissen
onder Maria d. Medicis en Lodewijk XIII. Hij
werd tot maarschalk verheven, en bewees
gewichtige diensten bij 't beleg v. La Rochelle
en bij 't forceeren v. d. bergpas te Susa,
maar om zijn deelneming a. hof-intriges liet
d. kardinaal DE RICHELIEU hem in 1631 in d. Bastille gevangen zetten, waaruit hij eerst in
1643 ontslagen werd. Hij overl. 12 Oct. 1645.
Bassompierre was een geestig en dapper,
maar hartstochtelijk en loszinnig edelman,
wiens schulden bij zijn dood twintigmaal zoo
greet waren als zijn aanzienlijke bezittingen.
Hij was in geheim huwelijk verbonden met
prinses Louise v. Guise, weduwe v. d. prins
de Conti. Zijn „Memoires", later uitgegeven,
werpen een eigenaardig licht over d. hofgeschiedenis v. Frankrijk v. 1600 t. 1631.
Bassora of Basrah is d. hoofdstad v.
't ejalet v. dien naam, in d. Aziatisch-Turksche
prey. Irak-Arabi, a. d. vereenigde Euphraat en
Tiger (Sjat-al-Arab), 55 KM. voordat die in d.
golf v. Perzio stroomt. Er zijn kanalen naar
zee, op welke schepen v. 500 ton kunnen varen.
d. Stad heeft met 't kasteel Minavi, en d.
tusschenliggende akkers en tuinen, 27 KM.
omtrek, en 10 000 (voorheen 150 000) inw.,
Turken, Arabieren, Banianen, Armenia -s, Joden, Perzen en enkele Europeanen. d. Straten
zijn nauw en morsig, d. huizen grootendeels
v. leem en hout, want steen wordt in 't gansche
gewest niet gevonden. Bassora is een stapelplaats v. Turksche, Indische, Perzische en
Arabische koopwaren, zooals zijde, neteldoek,
linnen, goud- en zilverwerk, metaalwaren, sandelhout en indigo uit Hindoestan; paarlen v.
d. Bahrein-eilanden, koffie v. Mocha; shawls
(jaarlijks 80 000, door elkander a 1000 roebels
ieder), vruchten en rozen-olie uit Perzie, specerijen v. Java, alles in groote bazaars uitgestaid. Bassora werd in 636 door d. khalief
Omar gesticht en spoedig een der belangrijkste Oostersche steden, om welker bezit Perzen
en Turken eeuwen gestreden hebben. In 1832
kwam zij in handen v. Mehemed-Ali, die haar
in 1810 met zijn overige wingewesten weder
a. d. Sultan moest afstaan.
Bassorine, Zie Gom.
Bassville (N. J. HUGOU DE), redacteur v.
d. „Mercure national" in 1789, en secretaris v.
legatie te Napels voor d. Fr. Nationale conventie, beliep te Rome in 1793 bij een yolksoploop een snede met een scheermes, waaraan
hij stierf. Deze gebeurtenis strekte tot 't onderwerp v. een gedicht v. Salvi en een v.
Monti. Bassville was d. schrijver v. „Elements
de mythologie" (1786) ; „Precis de la vie de
Lefort, ministre de Pierre le Grand" (1786);
„Memoires histor. critiques et politiques de la
revolution de France" (1790, 2 vol.).
Bast (Hd. Rinds). In d. kruidkunde verstaat men onder d. naam v. Bast d. laag, die
bij tweezaadlobbige boomachtige gewassen d.
schors v. 't hout scheidt, en uit sterke buigzame vezels bestaat. Doze vezels vormen met
elkander geen onafgebroken geheel. geen overal
gesloten cilinder; maar zij vereenigen zich
slechts tot dikkere of dunnere overlangsche
bundels, zooveel ruimte tuss. zich latende, dat
d. v. 't merg naar d. omtrek loopende plantencelweefsel- of mergstralen zich met d. schors
vereenigen kunnen. d. Dikte v. d. bastlaag is
niet altijd dezelfde, doch neemt met d. ouderdom der plant toe (in d. veronderstelling nl.,
dat daarvan niet jaarlijks, zooals bij d. wijnstok, een deel wordt afgestooten), wijl uit dzoogen. vormlaag, die tuss. d. bast en 't hout
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is, jaarlijks een nieuw aantal bastvezels zich
ontwikkelen. Doorgaans ontstaat nl. ieder
jaar a. d. binnenzijde een nieuwe bastlaag,
die d. oude lagen en d. daarom gelegen schors
verdringt. Aan d. binnenzijde v. deze jongste
laag en dus rondom 't laatst gevormde hout
('t spint) ontstaat een cambiumring, d. i. een
kring v. cellen, die vooral in 't voorjaar gevuld
zip met vocht en met teeltweefsel. Bij sommige gewassen kan men daardoor d. bast, als
die zekeren ouderdom bereikt heeft, in een
aantal lagen splitsen, v. welke bijzonderheid
d. Latijnsche naam v. dit orgaan, Liber, dat
Book beteekent, waarschijnlijk afkomstig is.
Bij eenjarige tweezaadlobbige en bij eenzaadlobbige planten, wier vaatbundels niet zoo
dicht bij elkander staan, dat zij ineenvloeien,
blijven ook d. bastbundels meer v. elkander
afgezonderd, als wanneer zij, op een dwarse
doorsnede v. d. stengel, a. 't naar buiten gekeerde deal v. d. omtrek gevonden worden.
Door hare buigzaamheid en duurzaamheid
is d. bastvezel bij uitnemendheid geschikt, om
als bindtouw to dienen, of tot zakken, balen,
matten of kleeding verarbeid to worden, zooals bij d. lindebast, hennep on vlas. Blijven
bij 't splitsen v. d. bast d. ruimten tuss. d.
versch. bundels met celweefsel gevuld, dan
doet iedere laag zich als een vlies voor, zooals o. a. 't geval is bij d. papier-moerbeiboom
(Broussonetia papyrifera L'Her.), walks bast d.
Chineezen reeds sedert overoude tijden tot
schrijf- on teekenmateriaal bezigen. Van sommige planten, zooals v. d. Kinaboom, Eik,
Rhamnus on 't Peperboompje is d. bast geneeskrachtig, -v. andere, zooals v. d. Kaneelboom, specerijachtig, hoewel 't twijfelachtig
is, of 't werkzame bestanddeel, waardoor deze
basten zich onderscheiden, niet veeleer in d.
colon gezeteld is, die d. bastbundels met elkander vereenigen. Althans schijnt dit uit d.
onderzoekingen v. Nees von Esenbeck voor
d. kaneel on v. Weddell voor d. kina to blijken.
Bast (MARTIN JEAN DE), een beroemd oudheidk., gab. 27 Oct. 1753 to Gent, on daar kanunnik v. d. s. Bavo, lid der maatschappij v.
Nederl. letterkunde to Leiden, overl. 11 Apr.
1825, schreef o. a.: „Recueil d'Antiquites Romaines et Gauloises,.trouvees dans la Flandre";
gue histonques et litteraires de la
lan
langue
celtique, gauloise et tudesque"; „Institution des communes dans la Belgique";
de la vile 'de Gand, etablie par
s chartes" en„Meditations sur la vie et la
de
des
mort de Jesus-Christ.” d. Gentsche maatschappij heeft een uitvoerige beschrijving v.
zijn leven, karakter on geleerde werkzaamheid
in 't licht gegeven.
Bastaard noemt men een kind, buiten
huwelVk geboren. In physiologische beteekenis is bastaard d. vrucht der vermenging
v. twee versch. soorten v. dieren, zooals d.
muilezel. 't Schijnt dat slechts d. vermenging
v. twee zeer a. elkander verwante soorten
,jongen voortbrengt, zooals die v. paard en
ezel, haas on kontin. d. Bastaard heeft dan
kenmerken der beide soorten, doch meer die
der moeder dan die v. d. vader. In d. regal
zijn d. bastaarden onvruchtbaar.
Bastaardplanten of hybriden noemt
men in d. plantkunde d. gewassen, die hun
soort,
ontstaan a. d. bestuiving eener pIant
niet- door Naar eigen stuifmeel, maar door
-dat eener aanverwante soort to danken hebben, ten gevolge waarvan zijd.
.
eigenschappen
der beide ouders ten- deele zich vereenigen.
Bastaardplanten teIn d. vrije natuur
trekkelijk zeldzaam,---zt konien slechts voor
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bij zeer na a. elk. verwante soorten, en daaronder voomamelijk bij d. Distelplanten (Cirsium, sp.), d. Wilgen, d. Toortsen (Verbascum
sp.) en d. Duizendknoopen, (Polygonum sp.).
Daarentegen beltoort 't kunstmatige voortbrengen der bastaarden tot d. meest geschatte
kunstgrepen v. d. tuinier, omdat 't hem daardoor mogelijk wordt, een onnoemelijk aantal
verscheidenheden uit een zeer beperkt aantal
soorten to doen ontstaan. Opmerkelijk is het,
dat deze hybrids vormen meest altijd door
d. grootte on schoonheid harer bloemen uitmunten, maar doorgaans onvruchtbaar zijn,
on dan alleen kiembare zaden voortbrengen,
wanneer zij met 't stuifmeel v. een der soorten, waarvan zij afstammen, bevrucht worden.
Hierdoor wordt d. vermenging on 't langzamerhand verdwijnen der soortgelijke grondvormen belet, on gezorgd, dat hunne kenmerkende eigenschappen, niettegenstaande d.
mogelijkheid v. een aantal kruisingen, toch,
over 't algemeen, steeds zuiver en onveranderd
bewaard blijven.
Bastard (THoMAs), een Eng. dichter en
kanselredenaar uit 't begin der 17e eeuw,
werd to Blindford in Dorsetshire gab., studeerde
to Oxford, werd kapelaan bij Thomas, graaf
v. Suffolk, groot-schatmeester v. Engeland, en
verkreeg door diens gunst d. pastorie v.
Beer-regis en 't rectoraat v. Amom of Hamer
in Dorset. Hij stierf, met schulden bezwaard,
in d. gijzeling to Dorchester in April 1618.
Van hem zijn bewaard : „Epigrammata" (Londen, 1618); „Magna Britannia" (3 boeken, a.
koning Jacobus opgedragen, Londen 1605);
„Twaalf leerredenen" (Londen, 1615). In een verzameling v. hekeldichten, door eenige studenten v. Oxford, ten tijde v. koningin Elizabeth vervaardigd, vindt men er twee v. hem.
Baster (JoB) werd 2 Apr. 1711 to Zieriksee
gab., verloor vroeg zijn vader en werd to
Rotterdam opgevoed ; hij promoveerde to
Leiden in d. geneeskunde, in Mei 1731, met
d. verdediging v. d. dissertatie „de. Osteogenia",
die sedert tweemaal herdrukt is. Daarop bezocht hij Parijs en Londen, waar hij in betrekking kwam met d. voorn. beoefenaars
der genees- en ontleedkunde on nat. hist. In
1732 vestigde hij zich to Zieriksee en beoefende
daar d. geneesk. Daarbij deed hij nauwkeurige
natuurk. onderzoekingen, voornamelijk omtrent 't leven en uitwendig maaksel v. zeedieren. Versch. verhandelingen daarover werden door hem opgezonden a. d. kon. Engelsche Societeit to Londen en a. d. Hollandsche
Maatschappij van Wetenschappen to Haarlem.
Afzonderlijk werden door hem uitgegeven:
„Opuscula subseciva de animalibus et plantis" (1752), Igeen ook in 't Nederl. uitkwarn
onder d. titel : „Natuurkundige uitsparmingen"
(1762-1765); voorts „Verhandeling over d.
voortteling der dieren en planten, dienende
tot verklaring v. 't stelsel v. Linnaeus" (1768).
Hij overL 6 Mrt. 1775.
.Basterdmuur (Anagallis) is d. naam v.
een tot d. nat. fam. der -sleutelbloemen (Primulaxen) behoorend plantengesl., waarvan drie
soorten (A. arvensis, L., A. coerulea Schreb. on
A tenella L.) in d. „Prodromus Florae Batavae"
(1850) voorkomen, en even als A. Monelli L.,
A fruticosa L., dawerf als sierplanten worden aangetroffen. Ale onderscheid.en zich
door een tengeren bouw on zeer tears, roode
of blauwe -bloempjes. Zij bloeien in Juni, Juli
en Aug.
Basterdwederik (Epilobium) is d. naam
een tot d. nat. fam. der Onagrarieen behoorend plantengesl., waarvan acht versch.
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soorten in d. „Prodromus Florae Batavae (1850)
voorkomen, en enkele, zooals E. angustifolium
L. en E. hirsitum L., om hare schoone, purperroode of witte, tot rijke eindelingsche aren
vereenigde, bloemen als sierplanten gekweekt
worden. Zij bloeien in Juni, Juli en Aug.
Bastia, d. voormalige hoofdstad v.'t Fransche eil. Corsica, is thans hoofdplaats v. 't
arrondissement Bastia zetel v. d. militairen
bevelhebber en v. 't hooge gerechtshof, met
een in 1843 gesticht college en 17 000 inw. d.
Stad ligt op d. N.-0. kust op d. helling v. een
berg, heeft nauwe en bochtige straten, een
slechts voor kleine schepen geschikte haven,
die door een sterke citadel en op d. omringende heuvelen aangelegde forten verdedigd
wordt. d. Inwoners drijven handel in huiden,
wijn, olie, vijgen en peulvruchten ; d. daar
vervaardigde dolken worden in Italie zeer gezocht. Bastia werd in 1380 door d. Genuees
L. Lomellino gesticht. Na d. vereeniging v. 't
eiland met Frankrijk werd Bastia in 1768 door
d. Engelschen ingenomen ; doch zij konden d.
stad slechts korten tijd behouden.
Bastiaans (JOH. GERARDSZ.), gab. in 1812
to Twello, was aanvankelijk opgeleid tot
horlogemaker, maar gevoelde zich meer en
meer tot d. beoefening der muziek aangetrokken, zoodat hij na voorbereidende studio
naar Duitschland reisde en to Dessau onderwijs in 't orgelspel v. SCHNEIDER en in Leipzig
d. leiding v. MENDELSOHN genoot. Aldus toegerust, aanvaardde hij in 1839 d. betrekking
v. organist in d. Zuiderkerk to Amsterdam,
en verbreidde zich zijn naam als componist
en virtuoos, zoodat hem in 1858 d. bespeling
v. 't vermaarde groote orgel in d. s. Bavokerk to Haarlem werd opgedragen. Hij deed
dit met roam tot zijn dood op 16 Febr. 1875.
Zijne zes composition voor orgel werden bekroond door d. maats. v. Toonkunst. Hij vervaardigde een vierstemmig koraalboek voor
't kerkgezang der Hervormde gemeente en
schoone melodien voor d. vervolgbundel der
gezangen v. dat kerkgenootschap, en schreef
een leerboek voor d. harmonie der tonen.
Bastiaensz. Schepers (wILLEM) was een
beroemd vlootvoogd onder stadhouder Willem
III. Hij was reader to Rotterdam, bezat haringbuizen, walvischvaarders, koopvaardijschepen
on pakhuizen, maar werd in 1675 door Willem
III benoemd tot luit.-admiraal v. 't Noorderkwartier. In dezen rang nam hij deel a. d.
tocht naar 't Noorden in 1676, om d. Denen
tegen d. Zweden to helpen. In 1681 was hem
opgedragen, a. 't hoofd v. 29 schepen d. Noordzee to beveiligen, en in 1687 bestuurde hij d.
heimelijke_ toebereidselen tot uitrusting der
landingsvloot, waarmede Willem III in 1688
Jacobus II in Engeland onttroonde. BASTIAENSZ.
vervulde na d. dood v. TROMP en VAN NES
achtereenvolgens hun plaats, was ook burgemeester v. Rotterdam, en overl, daar in 1704.
Bastian (ADOLF), gab. 26 Juni 1826 to Bremen, studeerde a. versch. Duitsche hoogescholen in d. geneeskunde, deed daarna als
scheepsdokter een reis n. Nieuw-Holland, en
werd een der onvermoeidste ontdekkingsreizigers v. d. nieuweren tijd. Na eon onderzoek v. Nieuw-Holland ging hij over NieuwZeeland naar Peru, West-Indict, Mexico, California, China en India; hij doorkruiste
Hindoestan in vele richtingen, bezocht d.
bouwvallen v. Babylon en Niniveh, zag Syrie
en Palestina, toog toen naar Zuid-Afrika,
bereisde d. Portugeesche bezittingen op d.
Westkust v. dat werelddeel, en kwam na
een grooten omweg door d. meeste staten v.
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Europa to Bremen terug. Daze reis had acht
jaar geduurd. Zijn rusttijd gebruikte hij om
zijn ervaringen to beschrijven, waarvan vooral
zijn work „Der Mensch in die Geschichte"
(1860) veel opgang maakte. In 1861 aanvaardde
hij zijn tweede reis, die voornamelijk 't onderzoek v. Voor- en Achter-India ten doel
had. In 1864 ging hij v. India naar Japan en
China, hij trok door Mongolia en Siberie, en
kwam over d. Kaukasus in Europa. In 1866
vestigde hij zich to Berlijn, waar hij tot
directeur v. 't Ethnographisch museum benoemd werd, en een groot aantal werken over
land- en volkenkunde uitgaf, waarvan d. belangrijkste zijn: „Die Volker des Ostlichen
Asiens" (1871, 6 dln); „Das Bestandige in den
Menschenrassen" (1868); „Etymologische Forschungen" (1873, 3 dln); „Geogr. u. ethnol.
Bilder" (1873); „Vorgeschichte der Ethnologie"
(1881); ,Zur Kenntnis Hawals" (1884) en „Grundzilge der Ethnologie" (1885). Intusschen deed
hij v. 1878 tot 1880 nog een reis door Perzie
naar d. Indischen archipel, vele eilandgroepen
v. Australia, d. Sandwich-ail. en 't Vasteland
v. Midden-Amerika.
Bastian (HENRY CHARLTON), gab. 26 Apr.
1837, studeerde in d. geneesk. en werd in
1867 hoogl. in d. pathologische anatomic to
London en in 1871 arts a. 't hospitaal der
hoogeschool aldaar. Hij schreef o. a. „The
modes of origin of lowest organisms" (1870) ;
,The beginnings of life" (1872, 2 dln) en „The
brain as an organ of mind" (1880).
Bastianino, eigenl. SEBASTIANO FILIPPI
en bijgen. IL GRATELLO, was een der meestbegaalde Ital. schilders v. d. 16e eeuw. Hij
werd in 1524 to Ferrara gab., was leerling en
navolger v. MICHEL ANGELO en stierf to Ferrara in 1602. Zijn beroemdste stuk is „'t Laatste
oordeel", in 't koor der hoofdkerk v. zijn geboortestad, maar daze schilderij heeft door
mislukte restauratie veel geleden. Zijn „Hemelvaart v. Maria" en „d. Opstanding" zijn beter
bewaard en getuigen v. zijn talent.
Bastiat (FREDERIC), een uitstekend staathuishoudkundige, werd to Bayonne, 25 Juni
1801, gab. Vroegtijdig verloor hij zijn ouders:
hij studeerde a. 't College de Sorreze. Op zijn
twintigste jaar associeerde hij zich aanvankelijk met een oom, die koopman to Bayonne
was; maar om a. zijn neiging tot studio to
voldoen, vestigde hij zich op een klein familiegoed in 't dep. des Landes, waar hij zijn tijd
tuss. letteroefeningen en landelijke werkzaamheden verdeelde. Hij hield hier nauwkeurige
rekening over elk stuk land v. d. kosten
tot verbeteringen, door hem aangewend, en
trachtte d. landbouw winstgevend to wake
n,
waarin hij echter niet slaagde. Hij wijdde zich
nu a. taalstudien, maakte zich d. Italiaansche
en Spaansche taal en 't Baskisch dialect eigen,
beoefende d. wijsbegeerte en •d. geschiedenis,
en voelde zich door d. werken v. Say, Ch. Comte
en Dunoyer opgewekt tot economische studien.
Zijn eerste geschrift, in Nov. 1830, was een
politiek vlugschrift, ten behoove eener candidatuur, waarin hij reeds zijn rijpe vrijzinnige
denkbeelden in eigenaardige taal uitdrukte.
In 1844 deed hij een reis naar Spanje, Portugal en Engeland, waar hij kennis maakte
met d. hoofden der Anti-Corn-Law-league; daze
kennis maakte hem geheel economist on vrijhandelaar. Dit bleak bij zijn terugkomst uit
zijn art. „De l'influence des Tarifs Anglais et
Francais pour l'avenir des deux peuples" in 't
„Journal des Oconomistes" (1844). Een meer
omvattende arbeid werd door Bastiat geleverd in d. gesch. v. 't ontstaan en d. werk-
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zaamheid der Engelsche League. Dit werk
verscheen in 1845 onder d. titel v. „Cobden
et la Ligue" bij Guillaumin to Pans. Gelijktijdig bracht hij a. 't beschermend stelsel door
d. uitg. zijner „Sophismes" een nog zwaarder
slag toe. d. Eerste Serie verscheen to Parijs
bij Guillaumin in 1846, d. tweede Serie in 1848.
In beide seri6n wordt 't beschermend stelsel
met scherpzinnigheid v. redeneering, juistheid
v. opvatting en geestigheid en losheid in vorm
en Stijl aangetast. Zij zijn Bastiat's Chef
d'oeuvres, waardoor hij zich als staathuishoudkundige d. onsterfelijkheid heeft verzekerd. Versch. Fransche uitgaven en overzettingen in d. meeste Europeesche talon (ook in
't Nederl. onder d. titel v. „Staathuishoudkundio. e Drogredenen", 1847 en 1848), getuigden v.
d. 'belangrijkheid v. dit werk. Bastiat werd in
zekeren zin d. stichter eener Fransche League
voor handelsvrijheid. Een eerste vereeniging
ontstond to Bordeaux in 1846, en deze breidde
zich tot Parijs, Lyon, Marseille en Havre uit.
d. Parijsche vereeniging, onder voorzitter
schap v. d. hertog d. Harcourt, koos hem tot
algemeenen secretaris, in welke betrekking
hij ook als hoofdredacteur v. 't weekblad „Le
libre echange" optrad. In 1847 gaf hij to Parijs
een cursus over staathuishoudkunde.
d. Juli-omwenteling v. 1830 deed allerlei
socialistische en communistische dwalingen
opdoemen. In een reeks v. artikelen, vooral
in 't „Journal des DObats" streed hij tegen d.
nieuwen vijand en poogde hij helderder licht
over versch. maatschappelijke verhoudingen
to ontsteken. Daaronder muntten uit : „l'Etat" ;
„Maudit argent" en „Capital et rente" waarin
hij over geld on interest betere denibe
elden
ontwikkelt en d. wettigheid v. d. interest tegen
Proudhon staande houdt; „Baccalauriat et socialisnae", waarin hij d. verkeerde richting
v. 't onderwijs op d. lyceen in Frankrijk aantoont; „Spoliation et Loi"; „Propriete et Spoliation", waarin hij 't recht v. eigendom en vrijheld tegen 't communisme staande houdt, on
„Protectionisme et communisme", waarin hij
tegen Thiers d. stelling verdedigt, dat beide
beginselen op hetzelfde neerkomen. Na d.
Februari-omwenteling in 1848 werd hij door d.
kiezers der Landes, als afgevaardigde naar d.
Nationale vergadering on later naar d. Wetgevende vergadering gezonden, waar hij steeds
zijn eigen beginselen voorstond, zonder zich bij
een partij aan to sluiten. In 1849 verscheen 't
le deel v. zijn „Harmonies Oconomiques",
waarin hij poogde aan to toonen, dat d. sociale
en economische verschijnselen niet 't werk
v. toeval of menschelijke willekeur zijn, maar
onder hoogere wetten staan, on dat d. vrijheid
der menschelijke handelingen langs zekere wegen tot blow on welstand v. volken en staten
voert. Aan dit eerste deel wilde Bastiat een
tweede deel toevoegen, waarin hij d. nadeelen
wilde schetsen, die menschelijke willekeur en
verzaking dier wetten hadden to weeg gebracht. Dezen arbeid mocht hij niet ten einde
brengen. Zijn zwakke gezondheid bezweek
onder d. koortsachtige inspanning v. een zesjarig openbaar leven. Een maand voor zijn
dood gaf an laatste, on tevens een zijner
uitmuntendste kleine geschriften uit : „Ce qu'on
voit et ce qu'on ne voit pas". In Sept. 1850
zocht hij to Pisa en to Rome in ZuidelUker
lucht herstelling, maar vergeefs; overl. to
Rome 24 Dec. 1850. d. Meeste der bovengen.
schriften zijn in ooze taal overgezet.
Bastide (JEAN FRANc. DE), geb. to Marseille in 1724, en overl. to Milaan in 1798,
schreef behalve een aantal romans on zedek.
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werken : „Le nouveau Spectateur" (1758);
„l'Elixir litteraire" (1766) en „Le Penseur"
(1766).
Bastide (JULES), geb. 21 Nov. 1800 to Parijs.
studeerde in d. rechten, maar geraakte om
zijn deelneming a. d. democratische woelingen
v. 1820 in d. gevangenis. Daardoor werd zijn
rechtsgel. loopbaan gestuit, en legde hij zich
op d. handel toe. Hij bleef echter ijverig lid
v. geheime genootschappen, zoowel v. d. Carbonari in ItaliO als in Z.-Frankrijk. Hij was
in 1830 een der eerste, die in d. Tuileri6n
doordrong, en er d. republikeinsche driekleur
deed wapperen. Met d. regeering v. Lodewijk
Filips kon hij 't in 't geheel niet vinden;
meermalen werd hij om aanslagen en samenzweringen gevangen gezet, en in 1832 zelfs ter
dood veroordeeld. Hij ontsnapte naar Engeland,
redigeerde v. daaruit d. heftigste oppositiebladen on was bij d. Februari-revolutie v. 1848
een der hoofdpersonen. Hij werd door drie
departementen tot d. volksvertegenwoordiging
afgevaardigd, eerst secretaris-generaal en v.10
Mei t. 20 Dec. 1848 minister v. Buitenl. zaken.
Onder Napoleon III nam hij d. wijk naar Brussel, waar hij als staatk. schrijver uitgaf: „La
France et Mahe en 1848" (1858); „Guerre de
religion on France" (2 dln, 1859) on „Histoire
de Passemblee legislative." Hij stierf in zijn
vaderland op 3 Mrt 1879.
l3astien (JEAN FRANC.), in 1747 to Parijs
geb., legde zich op d. boekhandel toe, en vervaardigde een herziene uitg. der „Lettres
d'Heloise et d'Abaillard" (1782); „La nouvelle
maison rustique" (1798, 3 vol.) on „Nouveau
manuel du Jardinier" (1807, 2 vol.). Ook bezorgde hij vrij nauwkeurige uitgaven v. Apulejus, Montaigne, Charron, Boileau, Rollin,
Rabelais, La Bruyere, Bunn, Sterne, Scarron,
d'Alembert, Plutarque (vert. v. Amyot) on
Lucianus (irert. v. Belin de Balla). Hij stierf
in 1824.
Bastien-Lepage (JULEs), geb. 1 Nov. 1848,
to Damvilliers in 't Fr. dep. Meuse, ontwikkeide
zich snel tot een der beroemdste schilders v. d.
nieuweren tijd, eerst door uitnemend schoone
portretten, daarna door realistische genrestukken en ook door historische tafereelen.
Men bewondert d. gemakkelijkheid v. zijn
stout en breed penseel, gepaard a. strenge
techniek on nauwgezette correctheid. Op d.
tentoonstellingen trokken zijn portretten v.
d. actrice Sara Bernhardt, d. auteur Theuriet
on d. journalist Albert Wolff d. algemeene
aandacht. Van zijn genre-stukken zijn algemeen bekend : „d. Communicanten"; ,d. Hooioogst". Aardappeloogst" en „d. Bedelaar"
on als historiestuk „d. Maagd v. Orleans."
Bastille (d.). Deze beruchte staatsgevangenis werd v. 1370 t. 1383 door koning Karel V
d. poort v. Antoine gebouwd ter verdediging v. Pans. Hugues Aubriot, prevoost der
kooplieden, legde er d. eersten steen van en
werd er later zelf in opgesloten. Aanvankelijk bestond d. Bastille slechts uit twee op
zich zelf staande torens ; doch Karel VI
liet er in 1383 nog zes bOvoegen, alle door
een muur verbinden, on met een acht M.
diepe gracht omringen. Dit kasteel werd in
lateren tijd een tooneel v. mishandeling en
verdrukking. Velen zaten in vochtige hokken,
6 M. beneden 't binnenplein. Gruwelijke folteringen zijn daar geleden. d. Gevangenen waren
daar geheel a. d. wereld onttrokken, on verzonken somtijds door langdurige gevangenschap in zulk een vergetelheid, dat v. sommigen noch d. duur, noch d. reden hunner
Inkerkering meer bekend was. Sedert Lode-
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wijk XIII waren d. daar opgeslotenen meestal
otters v. politiek despotismus, intrige en
familiehaat (verg. 't art. Lettres de Cachet).
Onder Lodewijk XIV en XV waren somtijds
80 gevangenen in d. Bastille gekerkerd, vaak
door d. koninklijke maitressen of haar creaturen daar onschadelijk gemaakt, vaak ook
mannen v. talent, wier pen men vreesde. Maar
daarom was ook d. eerste uitbarsting der yolkswoede tegen dit bolwerk der willekeur gericht. Op 14 Juli 1789, twee dagen na 't begin der omwenteling, werd d. Bastille door
gewapende burgers vermeesterd. d. Gouverneur De Launay werd op d. Place d. Greve
onthoofd; d. gevangenen, ten getale v. zeven,
werden ontslagen, en 't kasteel nog in 'tzelfde
jaar tot d. grond toe geslecht. Na d. Juli-omwenteling v. 1830 word een gedenkteeken op
't plein, waar d. Bastille gestaan had. opgericnt. Bij 't eeuwfeest der Fransche revolutie
in Juli 1889 was met bedriegelijke, nauwkeurigheid d. Bastille en d. geheele omgeving
der oude voorstad s. Antoine nagebootst.
B astille (Louis), geb. in 1812, was een der
stichters v. d. universiteit te Brussel, en werd
daar hoogl. in d. rechtswetenschap. Hij was
advocaat bij 't hoogste hof v. Cassatie en een
der uitstekendste rechtsgel. v. Belgie. Hij overl.
to Brussel, 20 Nov. 1888.
B astingius (JEREMIAS) Of BASTYNCK, werd
in 1554 te Calais geb., en legde zich, na te
Emden en to Bremen d. oude talen geleerd
to hebben, to Geneve en te Heidelberg op d.
godgeleerdheid toe, waarin hij d. rang v. doctor
verwierf. Omstreeks 1576 was hij predikant te
Antwerpen, en nadat die stad in 1585 a. Parma
was overgegaan, werd hij te Dordrecht als
predikant beroepen. In 1593 werd hij hoogl.
in d. godgeleerdheid to Leiden, waar hij 16
Oct. 1595 overl.
BASTINGIUS was een uitstekend godgeleerde
en onderscheidde zich door gematigdheid en
bezadigdheid; hij was zeer bevriend met 01denbarne veld, Uitenboogaert en Joh. a Kerckhove. Hij vertaalde d. „Sendbrief der Nederlandsche predikanten a. d. Instelleren v. 't
Concordie-boek" (door P. 1'Oyseleur, heer v.
Villiers en Westhoven, in 1580 te Antwerpen
uitgeg.), en schreel „Exegemata sive commentarii in Catechesin religionis Christianae" (1588,
1590). Deze oudste verklaring v. d. Heidelbergschen catechismus, door v. d. Cornput in 't
Nederl. overgebracht, vangt aan met een langen Zendbrief a. d. verstrooide Antwerpsche
gemeente. Men noemde daze verklaring een
overkostelfjk Schatboek. F. Fabricius vertaalde
die in 't Hoogd. (1596). Zie Schotel „Kerkelijk
Dordrecht."
Bastion of Bollverk. d. Wal of borstwering, waar achter een sterkte verdedigd
wordt, is niet in een rechte lijn aangelegd ;
want, op een plaats vermeesterd zijnde, zou 't
overige deel niets meer tot verdediging kunnen
bijbrengen. Men tracht daarom zulk een gebroken beloop a. d. omwalling to geven, dat
hare verschillende deelen elkander onderling
verdedigen, ondersteunen, on d. vijand alzoo
nergens ongehinderd d. sterkte kan naderen.
Dit wordt o. a. verkregen door 't maken v.
bastions. d. Veelhoekige lijn in nevensstaande
figuur stelt zulk een gedeelte v. een omwalling
voor, bestemd, om d. daarachter gelegene
ruimte te verdedigen; d. uitbouwingen,
wier gedaante in hoofdtrekken overeenkomen
met BCDEF en GHIKL heeten bastions of
bolwerken. 't Is duidelijk, dat als achter dien
wal schutters of kanonnen staan, die recht
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voor zich uit , d. 1. loodrecht op 't beloop der
borstwering, vuren, er geen plaats voor 't
werk is aan to wijzen, waar niet 't vuur uit
versch. deelen v. d. wal op kan gericht worden. d. Wallen BC, EF. GH , KL noemt men
d. flanken; 't vuur uit d. flanken bestrijkt 't
terrein voor d. facen DE, HI enz. 't Vuur der
facen, kruist zich midden voor d. ruimte tuss',
twee bastions. d. Hoeken bij C, E, H en K
noemt men d. schouderhoeken, d. meest vooruitstekende deelen D on I vormen d. saillan-

A
ten of geflankeerde hoeken; EFG on HGF zijn
d. flank- of courtine hoeken, d. openingen BF
on GL d. keelen der bastions. 't Deel FG. v.
d. wal tuss. twee bastions heet courtine, oudtijds gordfjn. d. Afstand DI is gewoonlijk 150
a 250 M., op 't midden v. DI richt men een
loodlijn NP op, en maakt die ,i6 v. DI; vervolgens trekt men d. .defensie-lifnen DP en PI,
en neemt daarop voor d. facen d. stukken
DE en IH, gelijk a. ./3 v. DL d. Flanken EF
en HG worden nu loodrecht op d. defensielijnen gebouwd. VOOr d. bastions on d. courtine maakt men een gracht, waaruit d. aarde
verkregen wordt, tot 't opwerpen der bastions
benoodigd.
d. Gedaante der bastions- kan naar omstan.
digheden, afhankelijk v. 't terrein, aanzienbike wijzigingen ondergaan, zoodat zij op
verre na niet altijd een zoo regelmatigen
vorm als in d. figuur verkrijgen; d. hoeken
in d. saillanten moeten echter altijd minstens
60 graden zijn. Is d. binnenruimte W. v. een
bastion geheel met grond opgehoogd, dan is
't een vol bastion; bij ledige bastions is d. binnenruimte V gelijk met d. beganen grond bij
0 Zoowel bij blijvende vestingwerken als
bij tijdelijk opgeworpen sterkten worden bastions aangelegd. Sedert d. invoering v. 't vondragend getrokken geschut, dat door machinerie snel gewenteld kan worden, bouwt men
veelal ronde bastions. d. Hier beschrevene
schijnen 't eerste ontworpen to zijn door d.
bouwmeester MICHAELIS in 1527 to Verona;
waarschijnlijk zijn zij hun oorsprong verschuldigd a. 't opvolgend verbeteren on uitbreiden
der torens, waarmede men d. wallen in vroeger tijden v. afstand tot afstand voorzag.
B astkevers (Tillidae) heeten eenige soorten v. insecten, die tot d. orde der schildvleugeligen behooren. Zij hebben een vooruitstekenden kop, zoo breed als 't halsschild en
leven
sprieten met verdikte vooreinden.
op oude boomstammen of azen op bloemen.
In Europa is d. meest voorkomende soort d.
viervlekkige bastkever (Clerus quadrimaculattis
Fabr.).
Baston (Baton) is in 't blazoen een teeken
v. bastaardij ; 't bestaat uit een staaf, op dezelfde wijze gesteld als d. Barre (Zie dat art.).
B astos (vicToR), geb. 26 Jan. 1832 to Lis-sabon, legde zich toe op d. beeldhouwkunst,
werd reeds in 1860 professor a. d. Lissabon-
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sche academie, maar deed volgens opdracht
der Portug. regeering een kunstreis door
Europa. d. Vrucht v. zijn arbeid is menig
monument, getuigende v. aesthetische opvatting en groote natuurlijkheid, bijv. een marmeren gedenkteeken ter eere v. kon. Pedro V,
eon bronzen boeld v. d. dichter CA.MOENS, door
een marmergroep omgeven, on een standbeeld
v. Magelhaens.
B ostwick (JoHN), een geneesheer in 't
Eng. graafs. Essex, schreef omstr. 1624 to
Leiden; „Elenchus religionis papisticae" on
„Flagellum pontificis" waarvoor d. hooge
geestelijkheid hem tot boete en gevangenis
deed veroordeelen. Hij verzwa.arde zijn schuld
door zijn „Apologeticus ad praesides anglicanos" (1636), zoodat hij nu veroordeeld werd
om zijn ooren to verliezen en tot levenslange
gevangenis. Dit vonnis wekte d. algemeene
verontwaardiging. Hij werd to London teruggeroepen en in zegepraal,. onder een bloemenregen d. stad binnengeleid. Zijn worden zijn
zuiver v. Stijl, maar alleen v. belang voor
zijn tijdgenooten.
Rat (fort) is een sterkte op 't Z.-O. deel v.
Z.-Beveland, daar waar d. Schelde zich in
Hont- of Westerschelde en Oosterschelde verdeelt, ten Z. v. 't dorp Rilland on v. d. spoorwegdam, die d. Oosterschelde of 't Kreekerak
afsluit. Bat is 't Eng. woord voor v/eermuis •
hoe 't fort a. dozen Engelschen naam komt,
is niet voldoende opgehelderd, maar opmerkelijk is 't, dat 't wapen v. 't fort inderdaad
een vleOrmuis vertoont.
B ataafsche Republiek, Zie Nederlanden (Geschiedenis der).
Batalha, is een dorp, 87 K.M. v. Lissabon,
beroemd om 't Dominicaner-klooster s. Maria,
da Vittoria, dat onder d. prachtigste gebouwen v. Europa gerekend wordt. 't Is door d.
Ierschen bouwmeester Hacket in Gothischen
stijl opgetrokken voor kon. Joao I v. Portugal, die daarmede zijn overwinning op Juan I
V. Castili6, 14 Aug. 1385 to Albujarrota behaald, vereeuwigen wilde.
B ataljon (Eon) is een afdeeling soldaten,
in 4 k 6 compagnien verdeeld en zelf een
onderdeel v. een regiment. In 't Nederl. leger
telt een bataljon 600 k 800 man, in 4 compagnien verdeeld. d. Commandant v. eon
bataljon is gewoonitk een majoor of luitenantkolonel. d. Bataljons der 16e en 17e eeuw waren
zelfstandlge korpsen v. 3000 k 4000 man. d.
Bataljonsschool is 't onderwijs in d. bewegingen
(manoeuvres), die een bataljon bij d. exercitien, op marsch on bij aanval on verdediging
moat maken.
Ita,tang of 13attam is een ail. v. d.
residentie Riouw, t. 0. v. Sumatra, t. Z. v. 't
schiereil. Malakka. 't Is 7 vk. geogr. ratjl
groot en wordt voorn. door Chineezen bewoond, die gambier kweeken on catechu bereiden.
Batanga, is een gewest op d. kust v.
W.-Afrikat bez. d. Evenaar, waarvan 't Noordelijk deel in 1884 door 't Duitsche rijk en.
't Zuiderdeel in 1885 door d. Fransche republiek is bezet. d. Naam is ontleend a. d.
rivier Batanga, die daar in d. baai v. Panavia
uitloopt, en in 1885 door Miler ten deele is
bevaren.
Bataten (Ipomoea Batatas, Lam.) of zoete
aardappelen heeten d. knollen v. eenige tuss.
d. Keerkringen inheemsche on tot d. nat. fam.
der Winden of Convolvulacgen, behoorende
planten, bijv. v. C. Batatas L, C. tuberoses Spr.,
C. platanifolius Vahl., C. Catesbo,ei Spr., C. Bo,tatilla Kth., C. edulis Thunb. d. Eerstgenoemde
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soort, die uit tropisch-Amerika afkomstig,
doch over alle warme landen verbreid is, en
voor d. algemeenst gekweekte golden mag,
heeft een kruipenden, kantigen stengel, gesteelde, hartvormige, bijna spitsgepunte bladeren-, veelbloemige bloemstelen, en dicht op
elkander staande groote, klokvormige, v. binnen purperrood en v. buiten witgekleurde,
bloemen. Sommige Bataten zijn bolrond of
ovaal, andere meer rolrond v. worm, en verschillen zeer in grootte ; somtijds worden zij
drie of viermaal zoo groot als een vuist.
Onder een warm en droog klimaat zijn zij
zeer aangenaam v. smaak, zoetachtig en zeer
rijk a. zetmeel; zij verdienen daarom volgens
sommige schriivers,. d. voorkeur boven ooze
aardappelen- maar in vochtige streken, zoo
als Oost-Indio en 't Zuiden v. China, waar d.
regentijd weken lang aanhoudt, veranderen
zij bij 't koken in een weeke, kwalijk smakende massa. Gewoonlijk worden zij in d.
asch gebraden; men bereidt er ook stijfsel
van, waaruit door gisting een geestrijk vocht
kan gewonnen worden. Zie Meijen „Grundisz
der Pfianzengeographie" (Berlin, 1836).
Bataven is d. naam, waarmede dichters
d. Nederlanders in 't algemeen bedoelen, en
die na d. omwenteling v. 1795 a. d. burgers
der Bataafsche republiek gegeven werd.
Batavia (d. residentie), op d.N.-West-kust
v. Java, wordt begrensd door d. resid. Bantam, Buitenzorg en Krawang, is bijna 124 vk.
geogr. mi.j1 groot met 972 000 bow. Aan d.
Noordzijde, in d. Java-zee, liggen d. Duizendeilanden. d. Bodem is er vlak, moerassig,
v. kleine rivieren doorsneden, naar 't Z. zich
een weinig verheffend, minder vruchtbaar
dan 't grootste deel v. Java. Er groeit suikerriet, koffie thee, tabak, betel en velerlei
groenten. Er zijn goede straatwegen en een
spoorweg naar Buitenzorg.
Batavia, d. hoofdstad der Nederl. OostIndische bezittingen, nog in d. vorige eeuw
beroemd als een der bloeiendste steden v. Azie,
en d. koningin v. 't Oosten genoemd, ligt op
6° Z.B. en bijna 107° 0. L. v. Greenw. op d.
N.-W.-kust v. 't eiland Java, a. d. Tjiliwon
of groote rivier, die haar doorsnijdt. Zij was
vroeger d. woonplaats v. d. gouverneur-generaal on v. d. Hoogen raad v. India , 't middelpunt zoowel v. d. regeering als v. d. handel
der Nederlanders in die gewesten. Batavia werd
in 1619, na een overwinning op d. koning v.
Jacatra, die door d. Engelschen ondersteund
werd, door d. gouverneur-generaal J. Pz. goon
gebouwd. Tot op 't eind der 18e eeuw had
Batavia geheel 't voorkomen v. een bloeiende
Hollandsche stad. Zij heeft echter later, onder
d. gouv.-gen. Daendels, groote veranderingen
ondergaan; geheele straten warden gesloopt,
ongezonde grachten gedempt, ondersch. gobouwen afgebroken on d. vestingwerken geslecht; daarenboven is d. stad om d. ongezonde ligging, die hoofdzakelijk veroorzaakt
wordt door d. moerassen a. d. Noordzijde,
waardoor er v. 1714 t. 1790 alleen in 't hospitaal 87 000 soldaten stierven, door d. meest
vermogende inwoners reeds lang verlaten;
dozen hebben zich langs d. weg naar 't hoogere
binnenland in d. mime en schoon aangelegde
voorsteden Rijswijk, Molenvliet en Weltevreden gevestigd. 't Oude Batavia had een omtrek v. 15 KM, een steenen ringmuur, een
kasteel, dat voorheen d. woning v. d. gouvegen.
bevatte, een stadhuis, in 1652 deals v. gehouwen steen opgetrokken en in 1710 herbouwd;
een beurs, gebouwd in 1818, een factorij der
Nederl. Handelmaatschappij ; een stads ver-
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band of gasthuis, d. West- en Oostzijdsche pakhuizen, door d. Oost-Indische Compagnie gebouwd. Van d. fraaie kerken, in d. 17e eeuw gesticht, bestaat niets meer ; d. Luthersche kerk,
in 1747 gebouwd, is voor eenige jaren afgebroken. Ook is in d. aanvang der 19e eeuw
't kasteel gesloopt. Door dit alles is Batavia,
hoewel steeds d. hoofdstad, in bevolking thans
slechts d. vierde stad v. Java; voorheen had
zij bijna 170 000 inw. en in 1819 slechts 47 000,
waaronder 543 Europeanen, 318 Arabieren, 119
Hindoes en 11 854 Chineezen. Thans wonen er
(d. voorsteden in begrepen) ruim 100 000 menschen, waaronder bijna 5000 Europeanen en
24 000 Chineezen.
d. Reede v. Batavia is veilig en door versch.
eilanden beschut, maar niet minder ongezond
dan d. stad. 't Zeegat, met d. hoek v. OntongJava t. W. en d. hoek v. Krawang t. 0., wordt
in d. binnen- en buitenreede verdeeld; d. eerste,
binnen d. eilandjes Kuiper, Onrust, Purmerend,
Enkhuizen en Leiden, dient gewoonlijk tot
ligplaats voor d. kleine koopvaardijschepen;
op d. buitenreede liggen voornamelijk d. groote
koopvaardij- en oorlogsschepen ; ook deze is
door vele eilandjes gedekt, en wordt voor gezonder gehouden dan d. binnenreede. d. Haven
was reeds door een steenen dam afgesloten
v. d. rivier, die t. 0. en W. daarvan een uitwatering had. Wijl deze inrichting onvoldoende
was voor d. groote vaart, is a. d. Oostzijde
bij Tandjong-Priok een nieuwe, ruime, diepe
haven aangelegd tuss. twee ver in zee loopende pieren of havenhoofden door een spoorweg met d. stad verbonden. 't Eiland Onrust,
waar eertijds een fort, een kerk, houtzaagmolens, scheepstimmerwerven en een dok
waren, werd in 1800 door d. Engelschen in
een puinhoop veranderd; doch heeft thans
weder werven en lijnbanen en d. schepen, die
reparatie behoeven, vinden daartoe gelegenheid. d. Z.-W.-zijde der stad even buiten Batavia, wordt voornamelijk door d. Chineezen
bewoond, en dit kwartier, dat zeer uitgestrekt,
v. kanalen doorsneden en minder ongezond
dan d. stad is, wordt d. Chineesche kampong
genoemd. Aan d. Zuidzijde is d. voorstad, die
naar Molenvliet leidt, waar d. lucht veel beter
is; hier staan vele fraaie huizen, die door
Europeanen bewoond worden. Aan d. Oostzijde, waar eenige inlandsche Christenen en
Portugeezen wonen, is 't minder gezond; doch
langs d. Oostzijde der groote rivier of Tjiliwon
zijn prachtige woningen en villa's langs d.
weg v. Jacatra die, door z ware boomen overschaduwd, een zeer aangename wandel- en
rijplaats is. Ten Z.-W. bereikt men Molenvliet,
Rijswijk en Weltevreden, waar een kanaal
uit d. groote rivier is afgeleid; ondersch. molens worden daardoor in beweging gebracht,
en liefelijke buitenverblijven zijn er aangelegd, bijzonder in 't Zuiderdeel, dat voor 't
gezondste gehouden wordt. Hier vindt men
't hotel v. d. gouv.-gen., 't gebouw v. 't Batay.
genootschap v. kunsten en wetenschappen, d.
societeit d. Harmonic, 't Koningsplein met een
dieren- en plantentuin en te Parapattan 't
weezengesticht. Minder gezond is 't oord langs
d. Amanoet-gracht, een kanaal t. W. v. d. stad,
zoodat daar d. meeste landgoederen verlaten
zijn. Omstreeks 3/4 uur v. d. stad zijn te Welte vreden, op een verheven grond, onder een
gezonde lucht, d. verblijven voor d. krijgslieden met 't groote Waterlooplein, 't Paleis
met d. vergaderzaal der hooge Indische regeering, d. bureaux der departementen v. algemeen bestuur, d. landsdrukkerij, 't postkantoor en een groot, wel ingericht hospitaal.
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Prins Hendrik der Nederlanden heeft 31 Aug.
1837 d. eersten steen gelegd v. d. citadel Prins
Frederik, to Weltevreden. 't Fort Meester
Cornelis was voorheen een geretrancheerd
kamp, dat vermaard is geworden door d. hardnekkige maar vergeefsche verdediging, onder
d. gouv.-gen. Janssens, in Aug. 1811, tegen d.
Engelschen.
Er zijn te Batavia boekdrukkerijen, katoenspinnerijen, looierijen, suiker-raffinaderijen,
arakstokerijen, pottenbakkerijen en in d. omtrek suiker-plantages, rijstvelden, moestuinen
en boomgaarden. Een standbeeld v. J. Pz. Koen
vereeuwigt d. stichter der stad.
Batavieren (d.) behoorden tot d. oudst bekende volksstammen, die in ons vaderland na
d. Kimbrischen vloed zich hebben neergezet.
Zij waren v. herkomst Germanen. Hun naam
schijnt Batten geweest te zijn; doch naderhand werden zij naar d. landerijen of auwen,
die zij bewoondon, Batauwen en Batavieren
genoemd. Een twist tuss. hen en d. Katten,
mede een Germaansch yolk, maakte, dat dezen
met d. naburige Zerbsten en Monduren d. Batavieren 't land uit dreven, die nu stroomafwaarts togen, en een eiland in d. Rijn, een
groot deel v. 't tegenw. Gelderland en ZuidHolland uitmakende, bezetten. 54 j. v. Chr.
werden zij door d. Romeinen onder Julius
Caesar aangevallen, en na dapperen tegenstand min of meer onderworpen, zoodat zij
onder d. titel v. vrienden en bondgenooten,
manschap a. d. veroveraars leverden. d. Romeinsche landvoogden verdrukten hen in
toenemende mate, 'tgeen ten gevolge had
dat, 68 j. n. Chr., Claudius Civilis, een Batavier, die in d. Romeinsche legioenen gediend
had., zijn landgenooten tot opstand aanmoedigde, die zij tot 't jaar 70 volhielden, toen
Cerealis hen tot vrede dwong op d. oude
voorwaarden. (Verg. 't art. Claudius Civilis)
d. Batavische ruiters werden zeer beroemd.
In d. 3e eeuw gaat hun naam te midden der
Groote Volksverhuizing verloren.
Batavieren ('t Eiland der) of Bat-auwe
was een rivier-eiland tuss. d. Rijn, Waal,
Maas en Noordzee, waarvan d. lengte, volgens Romeinsche berekening, op 80 000 schreden of 27 uur gaans, en d. breedte op 22 000
schreden of ruim 7 uur gaans begroot werd.
Reeds vroeg werd 't eiland, dat zeer drassig
was, naar 't schijnt, door Germaansche volken bewoond, wier naam niet duidelijk genoeg bekend is. Toen dezen 't verlaten hadden,
werd 't door d. Batavieren, een ander Duitsch
yolk, bezet, naar wie 't toen Eiland der
Batavieren genoemd werd; d. tegenwoordige
Betuwe is er een deel van. 't Eiland was
woest en onbewoond, door d. gedurige herfsten winteroverstroommgen, waartegen d. Batavieren zich slechts gebrekkig door aardheuvels of terpen beschermden. d. Romeinen
trachtten door gegraven vaarten 't overtollige water of te leiden, en door dijken d.
rivieren binnen d. oevers te houden.
Batbie (ANSELME POLYCARPE), geb. 31 Mei
s,erwerd in
1828, te Seissan in 't Fr. dep. ti
1862 hoogl, bij d. rechtsgel. faculteit te Parijs,
en bezocht op last der Fr. regeering d. universiteiten in Belgio, Nederland en Duitschland. om daar 't onderwijs in 't staatsrecht
en administratierecht te bestudeeren. Na d.
val v. Napoleon III werd hij tot lid der Nationale vergadering gekozen, waar hij tote d.
leiders der Orleanisten behoorde, en hij vergezelde d. president Thiers naar Versailles
tot 't sluiten v. 't voorloopig vredesverdrag
met Pruisen. Onder president Mac-Mahon was
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hij in 1873 minister v. eeredienst en onderwijs,

daarna voorzitter der commissie tot 't ontwerpen eener grondwet en in 1875 lid v. d.
senaat. Hij schreef vele rechtsgel. studieboeken. Zijn hoofdwerk is een Traite de droit
public et administratif" in 6 din (1861 e. v. v.),
verder: „fours d'Oconc mie nolitique" (1864;
tot 2 din uito.r.ebr. in 1865) en „Le credit populaire" (1865). Hij overl. te Parijs 13 Jun. 1887.
Bate (GEORGE) beroemd geneesheer, zoon
v. John Bate v. Burton in 't graafs. Buckingham, werd in 1608 te Maids-Morton geb., studeerde te Oxford, werd in 1637 doctor, was
eerste geneesheer v. Karel I, later v. Cromwell, daarna v. Karel II en lid der Kon. maatschappij. Hij stierf te Hatton-Garden bij Holborn, 19 Apr. 1669. Zijn hoofdwerk is „Elenchus motuum nuperorum in Anglia, simulac
juris regni ac parlementarii brevis enarratio"
(Parijs 1649; Frankfort a. d. M. 1650). 't Tweede
deel, waartoe hem d. papieren v. E. Hyde,
groot-kanselier v. Engeland, ten dienste waren,
verscheen te Londen 1661, en werd met 't
eerste deel in 1663 te Londen herdrukt.
J. Dunell prijst in zijn „Ecclesiae Anglicanae Vindiciae" dit werk ; doch anderen beschuldigen BATE v. partijdigheid voor d. puriteinen. Minder gelukkig is 't 3e deel, na zijn
dood door dr. Th. Skinner te Oxford uitgegeven, en in 1676 met d. eerste twee te Londen gedrukt. A. Lovel, te Cambridge, gaf v. 't
geheele werk een Engelsche overzetting (Londen 1685). BATE schreef ook met Fr. Glisson
en A. -Regemorter , De Rachitide, sive morbo
puerili qui vulgo „the Rickets" dicitur" (London 1650). Na zijn dood verscheen „Pharmacopoea Bateana" (London, 1688 en 1691). Dr.
W. Salmon heeft dit werk in 't Engelsch
overgezet onder d. titel v. „Pharmacopoea
Bateana, or Bate's dispensatory", waarvan
men een uittreksel vindt in d. „Philos. transactions" (1693).
.Batelle (ook Bataille) wordt in d. wapenkunde gezegd v. een klok, die een klepel heeft
v. een ander email; bijv. une cloche d'argent,
batelle'e d'or. Batail is 't oud-Fransche woord
voor klepel.
Bateman (TnomAs), beroemd Engelsch
geneesheer, geb. in 1778 en overl. in 1821,
heeft vele werken geschreven, onder welke
die over d. huidziekten d. voorn. zijn: „A
practical synopsis of cutaneous diseases"
(London, 1808); „Delineation of cutaneous diseases, exhibiting the characteristic appearances of the principal genera and species" (London, 1815—'17).
.Batenburg was een heerlijkheid 13 KM.
ten W. v. Nijmegen, tuss. Maas en Vaal, d.
oudste en vermaardste v. Gelderland. Eertijds
was 't een stadje dat door sommigen voor een
oude sterkte der Batavieren (Batavodurum of
Battenburg) wordt gehouden, schoon dit ook
Nijmegen of Wijk bij Duurstede kan geweest
zijn. Voorheen was er een kasteel of slot,
waarvan men' thans slechts eenige bouwvallen ziet. d. Gemeente Batenburg, die behalve
't stadje, dat niet ver v. 't spoorw.-stat. Ravestein ligt, d. buurtschap Liende en d. gehuchten Hoer, Ham en Laak bevat, is 736
H. A. groot en heeft 700 inw., die meest
in landbouw en katoenweven hun bestaan
vinden.
Bates (WILLIAM), Presbyteriaansch godgel.,
in 1699 te Londen overl., wegenszijn verdraagzaamheid geacht, schreef: Vitae selectorum aliquot virorum, qui doctrina en dignitate aut pietate inclaruere" (London, 1681).
Bates (HENRY WALTER), geb. 18 Febr. 1825

BAT.

to Leicester, aanvankelijk op een fabriek werkzaam, legde zich toe op d. nat. historie en
vormde met A. R. WALLACE 't stoute plan, 't
binnenland v. Z.-Amerika te onderzoeken. In
Apr. 1848 vertrokken zij naar d. Amazonenrivier, doorvorschten 't gansche gebied v.
dozen stroom en d. benedenloop der zijrivieren, en drongen door tot a. d. grenzen v. Peru,
Wallace keerde na 7 jaar terug, maar Bates.
zette zijn nasporingen tot 1859 voort, keerde
teen met een schat v. nat.-hist. voorwerpen
terug, en zette zich a. 't beschrijven zijner
ondervindingen. In 1864 werd hij secretaris
v. 't Britsch aardrijksk. genootschap. Hij
schreef: The naturalist on the river Amazonas" (3e dr. 1873); „The insect-fauna of the
Amazona-valley" (1867); „Illustrated travels"
(4 dln, 1869) en „Central America, West-Indies
and South-America" (1877).
Bath is een Eng. stad op d. N.-0. grens
v. 't graafs. Somerset a. d. bevaarbare Avon,
kort voor dat deze in d. Severn valt, ten
Z.-0. v. Bristol, heeft 55 000 inw. en is een der
meest bezochte plaatsen v. verlustiging in
Groot-Brittannie. d. Warme bronnen, aan welke
d. stad haren naam te danken heeft, waren
waarschijnlijk reeds voor d. koinst der Rom.,
in 't jaar 44 n. Chr., bekend, ja zelfs spreken
d. legenden v. 870 v. Chr., d. Romeinen hebben ze eerst tot dit gebruik ingericht, waarvan d. overblijfselen v. prachtige badhuizen
en merkwaardige opschriften getuigen. Nog
ziet men er zorgvuldig bewaarde stukken v.
kolommen v. een prachtigen, a. Minerva gewijden tempel, welks voormalige oppervlakte
nu tot een 28 M. lange en 15 M. breede badkamer dient. d. Romeinen noemden Bath_
Aquae Solis, ook Fontes calidi, d. Britten Caer
Badun en d. Saksen Hat-Bathun of ook d. stad
der zieken. Er zijn thans vijf openbare baden,
die een warmtegraad v. 27' a 48° C bezitten,
en jaarlijks door 35 000 badgasten bezocht
worden. Soms zijn er 14 000 te gelijk. d. Stad
is fraai, heeft uitmuntend aangelegde straten, veel marmeren gebouwen, waaronder d.
schoone, in 1805 geopende, schouwburg, d.
hoofdkerk, die een der regelmatigste Gothische
bouwwerken v. Engeland is, uitmunten. Men
kan hier 't geheele jaar door allerlei openbare vermakelijkheden genieten, en d. aangename omstreken met d. heilzame lucht maken 't verblijf er aantrekkelijk. Handel wordt
er niet veel gedreven, maar er zijn papierfabrieken, die een verbazende hoeveelheid naar
alle oorden der wereld zenden.
Bath-kal noemden d. Joden een orakel,
waarvan in d. Talmoed wordt gewag gemaakt.
Joodsche schrijvers geven dien naam a. d.
openbaring v. d. goddelijken wil a. zijn uitverkoren yolk, sedert d. mondelinge voorzeggingen in Isra61 hadden opgehouden, d. i. , na
Haggai, Zacharia en Maleachi. Zij gronden d.
meeste hunner overleveringen en gewoonten
op 't gezag v. d. openbaringen, door d. Bathkol gedaan; zijnde een geheime ingeving, die
v. tijd t. tijd word medegedeeld.
Bathoemi is een Russ. havenstad met
10000 inw., in Trans-Kaukasie", a. d. Oostzijde
der Zwarte zee, bij d. Turksche grens, en door
een zijtak met d. spoorw. v. Poti naar Tiflis
verbonden. Er wordt scheepstimmerhout, was
on huiden uitgevoerd. d. Stad kwam bij 't
Berlijner-tractaat v. 1878 a. Rusland.
Bathometer of Diepte-meter is een
instrument, bestemd om d. diepte der zee to
meten, zonder d. gewone peilingen met 't
dieplood. Tot d. inrichting v. zulk een werktuig zijn meermalen vooislagen gedaan, doch
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't schipt dat geen daarvan a. d. vereischten,
die 't instrument moet bezitten, beantwoordt.
d. Meest eenvoudige en praktische, waarvan
Maury zich bij zijn onderzoekingen bediende,
zijn die v. BROOKE, verbeterd door MORSE.
Door een zwaren kogel is een houten staaf
zoo aangebracht, dat d. staaf bij 't neerkomen op d. zeebodem losraakt en naar boven
komt. Onder d. staaf is een met talk bestreken holte, waaraan lets v. d. bodem blijft
kleven, en in een gleuf v. d. staaf is een soort
v. barometer, die door d. druk v. 't water
daalt en op 't laagste punt een merk nalaat,
waaruit d. diepte berekend wordt.
Bath-orde (d.) is d. vierde in rang der
Britsche kroon-orden, ingesteld in 1399 door
Hendrik IV en vernieuwd in 1725 door George I.
d. Teekenen der orde zijn drie kronen, een roos
en een distel met d. spreuk : „Trio juncta in
uno" (De drie tot een verbonden).
Bathseba was d. gemalin v. David, vroeger die v. Uriah. Haar zoon was koning Salomo.
Bathurst is d. hoofdplaats der Britsche
nederzetting a. d. mond v. d. Gambia in
W.-Afrika, op 't moerassig delta-eiland s.
Mary. d. Stad is eerst in 1866 gesticht en
telt nauwelijks 3000 inw., waaronder 200 Europeanen, maar er wordt een groote hoeveelheid teakhout, palmolie, gom, was, huiden,
schildpad, ivoor en stofgoud uitgevoerd.
Bathurst is d. hoofdst. v. een evenzoo
geheeten district in d. kolonie Nieuw-ZuidWales op Nieuw-Holland. Zij ligt a. d. Macquarie-rivier, 170 KM. t. N.-W. v. Sidney. Er
is een spoorwegstation, een toenemende bevolking v. 7000 inw., fabrieken en wetensch.
inrichtingen. In d. nabijheid zijn groote gouddelverijen.
Bathurst (RALPH), geb. in 1620 in 't Eng.
graafs. Northampton, overl. op 14 Jan. 1704,
was een verdienstelijk geneesheer, zeer door
koning Willem III gewaardeerd, sedert 1688
president der academie v. wetenschappen. Hij
ontdekte, dat een bestanddeel v. 't salpeterzuur noodzakelijk is voor d. ademhaling v.
mensch en dier, en schreef daaromtrent „Voorlezingen over d. ademhaling". Hij had ook in
d. theologie gestudeerd, en vervaardigde Lat.
gedichten.
Bathybius Haecirelii is d. naam v.
slijmklompjes, die in zee op aanzienlijke
diepten op gesteenten worden gevonden en
gewoonlijk kleine hoeveelheden kalk cmsluiten. HUXLEY meent daarin organische wezens
to zien, 't geen door proeven v. HAECKEL
wordt bevestigd. 't Zouden dan moneren zijn,
waardoor d. kalk wordt uitgescheiden. Anders
geleerden, o. a. die deelnamen a. d. CHALLENGER-expeditie, betwijfelen d. bewerktuigden
toestand v. bathybius en hebben d. gewaande
bewegingen er van niet kunnen waarnemen.
Bathycles was een beroemd beeldhouwer,
geb. to Magnesia, in Klein-Azie. Hij leefde in
't midden der 6e eeuw v. Chr. Hij vervaardigde
to Amyclae in d. Peloponnesos een kolossaal
beeld v. Python (Apollo), zich verheffend op
een troop, die door halfgoden (zooals Echidna
en Typhos) on door tritons gedragen werd.
Bathyllos was d. naam v. Anacreons lieveling, on ook v. een beroemd pantomimespeler, die onder d. regeering v. Augustus
ome ging on een vrijgelatene v. MaeRome
cenas werd.
Batist is een fijne soort v. lijnwaad, uit
d. zachtste en langste vlas-vezels geweven,
oorspronkelijk uit Oost-India, waar nog 't
fijnste batist vervaardigd wordt, in kleine
stukken v. 14 M. lang en 8 dM. breed. Batist,
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geheel uit vlas, wordt in Z.-Frankrijk on
W.-Belgie vervaardigd; Hollandsch batist is
dicht on niet fijn, Schotsch batist bevat veel
katoen, on half-batist heeft een schering v.
vlas on inslagdraden v. katoen.
Batjan of Barneveld is een der Molukken, t. W. v. Dsjilolo, waarvan 't door d.
straat Patientie gescheiden is. 't Behoort
onder d. residentie Ternate, en wordt door
een sultan geregeerd, die a. 't Nederl. gezag
onderworpen is. 't Bestaat uit twee lange
smalle landtongen. Er zijn bergtoppen v. 600
a 1400 M. hoogte en veel kustrivieren. d.
Bodem is vruchtbaar, maar d. bevolking, uit
ongeveer 12 000 Alfoeren bestaande, is to
vadsig om er veel voordeel van to trekken.
Hout, kokosnoten on sago zijn d. hoofdproducten. In 1609 veroverde simoN JANSZ. HORN
een fort, dat d. Portugeezen op d. Oostkust
hadden gebouwd. 't Ontving d. naam Barn.veld; er werd een garnizoen v. 50 man onder
ADR. V. DER DUSSEN in geplaatst, on sedert
bleef 't in 't bezit der Nederlanders.
Batoe Bara is een district op d. Oostkust v. Sumatra bij d. mond der riv. Siak.
Longs d. kust wonen Maleiers, in 't binnenland Batta's, to zamen ongeveer 5000 personen,
onderworpen a. d. sultan v. Siak. Er wordt
rijst on suiker verbouwd on zijde geweven.
Batoe-eilanden (d.) liggen t. W. v. Sumatra en vormen een afd. v. d. residentie
Ajer-Bangies. Van d. ongeveer 50 eilanden
zijn er 20 bewoond door 3000 menschen. d.
Grond is bergachtig en boschrijk ; d. voortbrengselen zijn kostbaar hout, kamfer, suiker,
sago, bataten on kokosnoten.
Batoer is een district in d. Javaansche
residentie Banjoemaas, bewoond door 6000
menschen, waaronder veel Chineezen. Er
wordt voorn. koffie on tabak verbouwd.
Baton, Zie Baston.
Batrachomyomachia, d. w. z. muis- on
kikvorsch-krijg, is d. naam v. een parodie der
Ilias, een comisch heldendicht, dat lang a.
Homeros toegeschreven werd. Waarschijnlijk
is d. dichter daarvan Pigres uit Carle, waarvan niets verder bekend is. Jac. Grimm on
Welcker hielden 't voor een dierenfabel. d.
Batrachomyomachia is meermalen uitgegeven,
achter d. werken v. Homeros, doch ook afzonderlijk door A. Matthiae to Leipzig in 1805.
Bekend is d. meesterlijke Nederl. vertaling
v. W. Bilderdijk.
Battaglini (MARC.), bisschop v. Nocera,
vervolgens v. Cessna ; in 1717 gest., is beroemd
door zijn „Istoria universals di tutti concilji"
(Venetia, 1714) on „Annali del Sacerdozio"
(Ancona, 1742, 2 vol.).
Batta's zijn d. bewoners v. d. hoogvlakte
in 't N.-W. v. Sumatra, tuss. d. Atjehers en
Maleiers. Hun aantal bedraagt ruim 30 000.
Zij schijnen 't overblijfsel to zijn v. een oorspronkelijken inlandschen stam, hebben veal
kenmerken v. 't Kaukasisch ras ; hun huid
en haar is niet zoo donker als dat v. 't Maleische ras; ook zijn zij longer on starker, zij
hebben geen dikke lippen en geen uitstekende
jukbeenderen. Zij zijn traag en zorgeloos,
maar welwillend, trouw en oprecht. Zij hebben
een eigen taal en schrift, die door d. nasporingen V. NEUBRONNER VAN DER TUUK (samensteller v. een „Battaksch-Nederl. woordenbook", 1851) ons beter bekend zijn geworden.
Hunne boeken zijn op boombaststrooken geschreven, die als een waaier samengevoegd
zijn en ook zoo uitgespreid worden; zij bevatten voorschriften voor d. landbouw on
godsdienstleer.
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Dit woord wordt in versch. beteekenis gebruikt voor d. plaats, waar geschut
tot werkelijk gebruik opgesteld is, en voor d.
aarden of somtijds steenen dekking, d. borstwering (zie dat art.), waar achter 't geschut
geplaatst wordt, om dit zooveel mogelijk a.
't vijandelijk vuur to onttrekken. Vuurt 't geschut over d. borstwering eener batterij heen,
dan spreekt men v. een speel-, bank- of banketbatterij; 't geschut staat dan meesttijds op
een verhooging, een banket, (zie dat art.) en
kan alzoo naar alle zijden vuren. d. Bedienende
mannen zijn dan echter niet zoo goad gedekt,
als bij vuurmonden, die door openingen, schietgaten of embrasuren vuren, die in d. borstwering worden gemaakt, on naar achter nauw,
naar voren wijd uitloopen, zoodat 't geschut
nog een genoegzaam uitgestrekt veld kan bestrijken. d. Deelen der borstwering tuss. twee
schietgaten in heeten kasten of merlons. d.
Binnenzijde of binnendoceering der borstwering
wordt met schanskorven, fascinen, horden of
zoden bekleed, en kan daardoor vrij steil
aangelegd worden; d. stukken reiken daardoor
verder in d. schietgaten, hunne ontbranding
beschadigt doze minder, en d. bediening is
beter gedekt. Zulke batterijen worden voornamelijk in en voor d. vestingen gebruikt, en
heeten daarnaar vesting- of belegerings-batterijen; zulke ter verdediging v. kusten aangelegd heeten kust-batterijen.
Veld-batterijen zijn vereenigingen v. 6 b, 8
bespannen stukken geschut, die gezamenlijk
met d. overige afdeelingen v. een leger, als
taktisch bestanddeel medewerken. Slechts bij
uitzondering worden zulke batterijen achter
bedekkingen opgesteld, maar bij d. aanwending in 't vrije veld maakt men zooveel mogelijk gebruik v. d. natuurlijke voordeelen v.
't terrein, om bij 't verkrijgen eener gunstige
uitwerking, tevens d. batterij a. 't vijandelijk
vuur to onttrekken. Naar d. soort v. geschut,
waaruit zulke batterijen zijn samengesteld,
worden zij onderscheiden en spreekt men
bijv. v. houwitser-batterijen. Is d. geheele bediening bereden, zoo heeten zij rijdende batterijen; is d. bediening slechts gedeeltelijk
bereden 9f geheel to voet : veld- of ook wel
voet-batterijen. Ook d. vaste batterijen, waarbij
't geschut achter een borstwering staat, worden naar d. soort der vuurmonden in kanonhouwitser- of mortier-batterijen onderscheiden.
Horizontale batterijen hebben een borstwering,
die geheel boven d. beganen grond wordt opgeworpen. Bij Ingezonken batterijen is een
deel v. d. natuurlijken grond tot borstwering
uitgegraven ; verhoogde komen zelden voor. Een
batterij, die v. boven tegen 't vuur beschut
is, heat geblindeerd of gekazematteerd. Naar 't
doel worden d. batterijen onderscheiden in:
ricochet-, demonteer-, bres- en contre-batterijen.
(Zie Beiegering). Vele batterijen hebben nog
andere benamingen, zooals enfileer-, rug-, gemaskeerde- en drfivende batterijen.
Bij d. belegering- en vesting-batterijen worden overdekte kleine magazijnen aangelegd
tot berging der munitie. Bij kust-batterijen
worden bovendien kogelgloei-ovens gebouwd.
Op schepen onderscheidt men d. batterijen,
naar d. plaatsing, in boven- of opperdeks-batterijen, kuil- en tusschendeks-batterijen.
Een Electrische batter# is een samenkoppeling V. zeker aantal Leidsche flesschen, die zoo
verbonden en geisoleord zijn, dat zij tegelijk
ontladen kunnen worden (Zie Electriciteit).
Battersea was vroeger een afzonderlijk
kerspel, maar is door d. uitbreiding v. Londen
een deel dozer wereldstad geworden. 't Ligt
Datterij.
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beoosten Londen, a. d. rechter- (d. i. Zuid.-)
oever v. d. Theems, tegenover Chelsea, en
heeft ruim 100 000 inw. Lord BOLINGBROKE is
bier geb. en begraven.
.Batteux (CHARLES), abt, lid der Fransche
academie, in 1713 to Rheims geb., werd hoogleeraar in d. Gr. en Lat. wijsbegeerte a. 't
college de Prance en stierf in 1780. Hij schreef:
Cours de belles lettres" (1775. 5 vol.); eon
Fr. overzetting der werken v. Horatius (1803,
2 vol.); „Les quatre poetiques d'Aristote, d'Horace, de Vida et de Boileau" (1771, 2 vol.);
„Cours elOmentaire a l'usage d'ocole militaire"
(45 vol.); „MOmoires sur l'histoire des Chinois"
(1776-1789, 15 vol.) en „TraitO de l'arrangement des mots" (naar 't Grieksch v. Dionysios van Halicarnassos). Hij gaf ook overzettingen v. Ocellus, Lucanus, Timaeos en Aristoteles („Sur le systeme du monde", avec des
notes, Paris, 1768, 3 vol.).
Batthyanyi is d. naam v. een adellijk
Hongaarsch gesl., dat zijn afstamming telt v.
EoRs, een der wapenbroeders v. ARPAD, die in
d. 9e eeuw d. Magyaren in Pannonia voerde.
Een der lini6n werd in 1764 in d. stand der
rijksvorsten verheven. In d. nieuweren tijd zijn
v. dit geslacht 't meest bekend : CASIMIR v. B.,
geb. 4 Juni 1807; deze deed na volbrachte
studion een reis door Europa, bestudeerde in
Engeland d. constitutioneele staatsinstellingen,
en trachtte na zijn terugkeer met woord on
schrift on aanzienlijke geldelijke opofferingen
vrijzinnige begrippen en instellingen in zijn
vaderland to bevorderen. In d. omwentelingsdagen v. 1848 en 1849 behoorde hij tot d.
ijverigste kampvechters voor een vrij en zelfstandig Hongarije. Hem werd d. verdediging
v. Esseg toevertrouwd, waarbij hij aanvallender wijs to werk ging, en d. Oostenrijkers twee
gevoelige nederlagen toebracht: bij Szarvas
en bij Chezin. Na d. val v. Esseg week hij
naar Debreczin, werd daar door d. Hong. regeering tot burgerlijk en militair gouverneur benoemd, on bij d. onafhankelijk-verklaring v.
Hongarije tot minister v. Buitenl. zaken; maar
toen d. Hongaarsche zaak door d. tusschenkomst v. Rusland en 't nederleggen der Hongaarsche wapenen bij Villagos verloren was,
week hij over d. Turksche grenzen, en vestigde hij zich later to Parijs, waar hij 13 Juli
1864 a. d. cholera stied. LODEWIJK V. B., geb.
to Presburg in 1809, diende in zijn jeugd bij
't leger, maar wijdde zich later a. d. studio,
vooral der staatk. wetenschap. Hij deed met
zijn gemalin een langdurige reis door Europa
en Azi6, en keerde terug als Peraar voor
staatshervorming en vrijzinnige begrippen,
waartoe hij d. invloed v. zijn aanzienlijk vermogen en hoogen rang aanwendde. Op d. Rijksdag behoorde hij v. 1843 t. 1848 tot d. leiders
der oppositie en was hij eon trouw voorstander v. xossum. Toen in 1848 zijn vriend, sartshertog STEPHAN, tot Palatijn v. Hongarije word
benoemd, werd BATTHYANYI president v. 't liberale ministerie. Vergeefs echter zocht hij d.
belangen v. 't Keizerlijk huis en 't Hongaarsche yolk in overeenstemming to brengen. d.
Omwenteling brak uit, tegen zijn wil en zonder dat hij er aan deelnam. Toen worst WINDISCHGRATZ in Jan. 1849 zegevierend Budapest
naderde, ging Batthyanyi a. 't hoofd v. een
deputatie hem to gemoet, om diens welwillendheid jegens d. hoofdst. in to roepen. Hij
werd echter in hechtenis genomen en voor
een krijgsraad gesteld. Nog verkeerde zijn
leven niet in gevaar, maar Windischgeatz
werd door generaal HAYNAU (die d. welverdienden spotnaam v. „Einhau" droeg) vervan-
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gen. Batthyanyi werd naar Presburg overgebracht, d. krijgsraad werd voor een deel vervangen, en d. gewezen minister-president werd
tot d. galg veroordeeld. Zijn gemalin wist hem
echter tuss. schoon linnen een dolk te doen toekomen, waarmede hij zich in d. borst en in d.
halsslagader stak. Hij werd wel gestuit en verbonden, maar men kon hem toch niet ophangen. Hij werd gefusilleerd (6 Oct. 1849); zijn
goederen, ter waarde v. vier millioen gulden,
werden verbeurd verklaard, en zijn weduwe
en kinderen verlieten 't Rijk.
13attiferri (LAURA), een dichteres uit d.
The eeuw, was d. echtgenoote v. Barth. Ammanati. Zij was lid v. d. academie der Intronati v.
Sienna en stierf in 1589 to Florence. Men heeft
v. haar: „Il primo libru delle opere Toscane",
dat in 1690 to Napels herdrukt is, als : „I Bette
Salmi penitenziali trad. in ling. Toscana".
Battista (IGN.), omstr. 1543 hoogl. te VenetiC, schreef: „Historia imperatorum Romanorum" (Florence en VenetiC, 1540); „Origine
Turcarum" en verhandelingen over Ovidius,
Cicero en Suetonius.
Battista (Jos.), een Napolitaansch letterkundige der 17e eeuw, schreef: „Epigrammatum centuriae" (Venetio, 1659) ; „Leerdichten"
(in 't Italiaansch, ib. 1686) ; „Poetice" (1676)
en 't treurspel „Assalone" (Venetie, 1667). Hij
stierf to Napels in 1675.
Battoni of Batoni (POMPEJO GIROLAMO),
to Lucca in 1708 gob. en to Rome in 1787
gest., wordt als d. laatste meester der Italiaansche, en als d. beste kunstenaar uit d.
Romeinsche school v. zijn tijd beschouwd.
Zijn vader, een goudsmid, leidde hem tegen
zijn zin in dit yak op, 'tgeen hem echter d.
gelegenheid gaf, zich in d. teekenkunst to
oefenen. Een gouden kelk, tot een geschenk
a. pans Benedictus VIII bestemd, door hem
gedreven, gaf een bewijs V. zijn talent, en bezorgde hem invloedrijke vrienden, op wier
kosten hij zich nu op d. schilderk. toelegde.
S. Conca en A. Masucci waren zijn meesters,
maar hij stelde zich Raphael ten voorbeeld.
Zijn vroegtijdig huwelijk belemmerde d. ontwikkeling v. zijn genie, want hij was genoodzaakt voor zijn bestaan portretten en kopieCn
to schilderen. Hij vervaardigde echter een
menigte schilderijen voor kerken on kapellen,
meestal reeds dikwerf voorgestelde onderwerpen, maar waarin hij nieuwe denkbeelden
ontwikkelde, en zich door een treffend koloriet on bevallige figuren onderscheidde. Voor
d. s. Petrus-kerk werd hem d. thans in d.
Karthuizer-kerk berustende „Simon de Toovenaar" besteld; zijn „H. familio" kocht d.
grootvorst Paul voor 1000 pistolen; voor keizerin Catharina II schilderde hij „d. Onthouding
van Scipio" on „Thetis, die Achilles v. d. centaur Chiron terughoudt" die, benevens een
„Magdalena" in d. Ermi e to s. Petersburg
geplaatst zijn. Voor d. oning v. Pruisen
schilderde hij „d. Familie v. Darius, zich voor
d. voeten v. Alexander werpende" waarin
bijzonder d. uitdrukking geroemd wordt. d.
galerij to Dresden bezit zijn „Boetvaardige
Magdalena", uitmuntend door bevallige trekken on heerlijke vormen. Tot zijn voortreffelijkste werken behoort d. groote Altaartafel,
in 1780 door d. Koningin v. Portugal voor een
door haar gestichte kerk besteld. Ook in d.
galerij Colonna en d. Villa Borghese to Rome,
in Bohemen en in MoraviC vindt men zijne
schilderUen. In 't Berlijnsch museum is zijn
„Hymen, die Amor met Psyche huwt," in d.
Louvre „d. H. Maagd, d. oogen nedergeslagen,
d. handen kruiselings op d. borst houdende."

BAT.

Battoni heeft een ongeloofelijk aantal poitretten geschilderd, waaronder die v. paus
„Benedictus XIV, Clemens XI1I, Pius VI en
bijna al d. vorstelijke personen, die in zijn
tijd Rome bezochten. H. Meijer zegt v. hem:
„Battoni bezat levendigheid on warmte in 't
koloriet, maar was minder gelukkig in d.
harmonie der kleuren; men moot eenige
voortreffelijke on met d. uiterste zorgvuldigheid uitgevoerde partijen in zijn work bewonderen, zooals men het zijne geestige koppen
doen moot, die krachtig on waar uitgedrukt
zijn." d. „Magdalena" in d. galerij to Dresden,
B
is door ause
in 1780 in plaat gebracht, on
komt ook in 't work v. Hanfstangl voor.
Battus (coRNELIs), gob. to Veere in Zeeland, was in 't laatst der 150 eeuw daar stadsgeneesheer. Even als zijn vader JACOBUS B.
stond hij in briefwisseling met Erasmus.
Onder zijn geschriften wordt een „Wereldbeschrijving" genoemd, gedrukt in 1512, waarin
hij vele bijzonderheden over d. Zeeuwsche
eilanden heeft medegedeeld, waarvan Reygersbergh in zijn kroniek gebruik gemaakt heeft.
Reeds ten tijde v. Boxhorn was dit book
zeer zeldzaam.
Battus (LERiyus), een beroemd geneesheer,
gob. to Gent in 1545, promoveerde to Venetie,
on werd hoogl. in d. geneeskunde to Rostock,
waar hij 25 jaar lang met vrucht werkzaam
was en in 1591 overl.
Batu of Batoe, bijgen. SAIN - KHAN (d. i.
d. goede Khan), was een kleinzoon v. DSJENGISKHAN, en door zijn grootvader (zijn vader was
vroeg overl.) belast met 't bestuur v.'t Weston
met opdracht, om d. landen a. d. overzijde v.
d. Wolga aan to tasters. BATTY deed dit, hij overwon d. Basjkieren en Tsjerkessen, versloeg op
4 Mrt 1238 a. d. Sida d. Russen, wier Grootvorst, George III, daar sneuvelde, drong door
tot a. Novogorod, wendde zich toen naar Hongarije, on versloeg a. d. Sajo koning Bela
volkomen, waarna d. Mongolen Rusland on
Hongarije ruim een jaar lang verwoestten on
uitplunderden. Met buit beladen trok d. horde
naar d. Wolga terug, waar Batu in 1256 stierf.
Datum of Batoem is een bij 't Berlijner
verdrag v. 1878 a. Rusland afgestane prow.,
483 vk. geogr. mijl groot, met een hoofdstad
v. denzelfden naam. Doze stad heeft een
voortreffelijke haven en ligt a. d. Zwarte zee
nabij Trapezunt in Klein-AziC, niet• ver v. d.
mond der rivier Tsorock. Zij heeft 30 000 inw.
on is, om d. groote uitbreiding v. d. handel,
d. zetel v. eenige consulaten. d. Uitvoer bestaat uit huiden, was, honig on eiken-scheepstimmerhout, dat d. omliggende wouden in
overvloed opleveren. In d. nabijheid zijn vele
overblijfselen v. kerken on middeleeuwsche
gebouwen.
Baudart (wILLEM), gob. 16 Febr. 1565 to
Deinse in Vlaanderen, genoot aanvankelijke
opleiding in Engeland, waarheen zijn ouders
our d. geloofsvervolging geweken waren. Na
d. Pacificatie v. Gent keerde hij in 1577 naar
Vlaanderen terug; hij studeerde to Leiden,
to Franeker, to Heidelberg en to Bremen, en
werd daarna predikant to Kampen, later te
Zutfen. Hij vertaalde (met BOGERMAN en BUCERUS) 't Oude Testament in 't Nederl. op last
der Dordtsche synode, en schreef vele geleerde
werken, waarvan d. meest bekende zijn:
„Apophtegma Christiana" (reeds bij zijn leven
zesmaal uitgeg.); „Siga Tragica" (met goud
bekroond) on „Memorijen ofte cort verhaal
van de gedenckweerdichste geschiedenissen"
(belangrijk voor d. kennis der kerk- en staatstwisten v. zijn tijd). Hij overl. in 1640.
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Baudelaire (cH. P.), geb. in April 1821 te
Parijs en daar overl. in Sept. 1867 trad op
als vertaler der Amerikaansche gedichten v.
EDGARD POE, en verwierf in 1857 grooten bijval
door zijn dichtbundel „Les flours du mar,
die in 1861 herdrukt werd. Zijn overige schriften, als „Les paradis artificiels" en „R. Wagner et Tannhauser" zijn to vinden in „Oeuvres
completes", na zijn dood in 4 din uitgegeven
(1869).
.73audelocque (JEAN LOUIS), geb. te Reilly,
in 't voormalige Picardie, dep. Somme, in
1746, was een benoemd verloskundige. Hij
was een leerling v. Solayres, die hem d.
voortzetting zijner lessen opdroeg, welke
doze door ziekte niet verder kon voortzetten.
Na d. dood v. Solayres, in 1772, trad Baudelocque als zelfstandig leeraar op, ofschoon
hij eerst in 1776 in 't College de chirurgie
opgenomen werd. In 1798 werd hij tot chirurgijn-en-chef et accoucheur a. d. Maternite
benoemd. Als practicus genoot hij 't algemeen
vertrouwen ; hij werd nog in zijn laatste
levensdagen door Napoleon tot eersten accoucheur zijner gemalin benoemd, maar hij overl.
reeds in 't begin v. 1810. Zijn beide hoofdwerken zijn: „Principes sur l'art des accouchemens en favour des sages-femmes de la
campagne" (5e ed. ay. 30 fig. on taille-douce,
Paris 1821); „L'art des accouchemens" (2 tom.
6e ed. Paris, 1822), in 't Nederl. vert. door
A. Soek (Utrecht, 1790). Zijn neef A. Baudelocque is d. uitvinder v. een werktuig bij
moeilijke verlossingen, d. cephalotribe.
Baudens (J. - B. L.), geb. in 1804 to Aire, in
't Fr. depart. Pas de Calais, ontwikkelde zich
reeds jong tot een uitstekend heelkundige.
Hij werd chef der militaire hospitalen en
nam deel a. vele veldtochten, waarbij hij zich
door toevading, zelfopoffering en vaardigheid
onderscheidde. In 1841 werd hij hoogl. a. 't
hospitaal to Val de Grace, waar hij in Dec.
1857 overl. Hij schreef: „Nouvelle methode
des amputatations" (1842) ; „Efficacite de la
glace" (1853) on „La guerre de Crimee" (1857).
Gaudin (CHARLES), Fransch admiraal, verloor reeds als kadet in 1808, in eon gevecht
tegen d. Engelschen in d. Indische wateren,
een arm, on voerde in 1812 als luitenant bevel
over d. brik Renard, waarmede hij 14 munitie-schepen door d. Engelsche kruisers heen
veilig bEigeleidde en een Eng. brik veroverde;
dit verschafte hem d. rang v. kapitein, maar
Lodewijk XVIII stelde hem op non-activiteit.
Na d. Juli-revolutie trad hij weder in dienst on
nu werd hij snel bevorderd. Zijn schitterendst
wapenfeit was d. verovering v. 't fort v. Juan
d. Ulloa bij Vera-Cruz in 1838. Hij overl. 7
Juni 1854 to Pans.
Ba udissin (WOLF HEINR. FRIEDR. KARL
graaf v.) geb. te Rantzau, 30 Jan. 1789, trad
na volbrachte studien in Deenschen staatsdienst, en vertoefde als legatie-secretaris in
d. meeste landen on vele hoofdsteden v.
Europa, was zeer bevriend met LUDWIG TIECK,
met wien hij veel tooneelwerken v. Shakspeare vertaalde, beoefende met goad gevolg
d. Middel-Hoogd. letterk. en schreef:„Carmontel and Leclerq, dramatische SprichwOrter”
(1875) en„Italienisches Theater” (1877). Hij
overl. to Dresden op 4 Apr. 1878.
Baudissin (WOLF WILH. FRIEDR. graaf v.),
geb. 26 Sept. 1847 te Sophienhof in Holstein,
studeerde to Erlangen, Berlijn, Leipzig en
Kiel, en werd in 1876 hoogl. in d. godgeleerdheid to Straatsburg. Hij heeft versch. theologische wiirken geschreven, o. a. „Translationis antiquae Arabicae libri Jobi" (1870);
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„Jaye et Moloch" (1874) en „Studien zur semitischen Religions-geschlchte" (1876 e. v. v.)
Baudius (D0MINICUS) of Baud werd 8
Apr. 1561 to Rijssel geb. Hij bezocht d. Leidsche hoogeschool, onder welker eerste studenten hij behoorde, en a. welke hij in 1585
tot doctor in d. rechten bevorderd werd. Hij
was eon man vol levendig en bevallig vernuft en bijzonder bedreven in d. Gr. en Lat.
letterkunde, in d. geschiedenis en in d. rechten. Na eerst in Nederland en in Frankrijk,
waar hij na zijn bevordering 10 jaar bleef,
gereisd to hebben, werd hij in 1603 tot buitengew. hoogl. in d. welsprekendheid, a. d.
Leidsche hoogesch. aangesteld, waaraan in
1608 't onderwijs in d. geschiedenis en rechten werd toegevoegd. In 16_1 werd hij tot
gewoon hoogl. in d. geschiedenis benoemd.
Hij gaf een Latijnsch geschrift in drie boeken uit, over 't in 1609 gesloten Bestand. d.
Losheid v. zijn aard en d. ongeregeldheid v.
zijn gedrag, die hem vele onaangenaamheden
berokkenden, en d. luister zijner groote bekwaamheden verduisterden gaven zooveel
ergernis, dat d. curatoren hem eenigen tijd
in zijn ambt moesten schorsen. Hij overl. '22
Aug. 1613. Belangrijk zijn zijne „Epistolarum
centuriae tres", die in een bevalligen en onderhoudenden trant geschreven, onschatbare bijdragen voor d. geschiedenis v. zijn tijd aanbieden. d. Beste uitgaaf zijner Lat. gedichten
is die v. 1638, te Amsterdam verschenen.
Baudouin (ANTOINE FRANcOIS), to DiX111Ulden in 1640 geb. en te Parijs in 1700 gest.,
was een bekwaam graveur en leerling v.
Van der Meulen, naar wien hij veel gegraveerd heeft. Zijn gravuren, in een goede, vrije
manier uitgevoerd, hebben een good effect.
Hij vervaardigde versch. serlen landsappen
met figuren en gebouwen, ook gezichten v.
Besancon en kasteelen in Frankrijk.
Baudrillart (HENRI) geb. 28 Nov. 1821
to Parijs, studeerde a. 't College-Bourbon, on
werd hoogl. in d. staathuishoudkunde a. 't,
College de France. In 1855 werd hij hoofdredacteur v. 't „Journal des Economistes" en
in 1868 redigeerde hij gedurende eon jaar d.
„Constitutional". Zijn belangrijkste schriften
zun: „Jean Bodin et son temps" (1853, prix
Monthyon); „Manuel d'economie politique"
(2e dr. 1864); „Publicistes modenaes" (20 dr.
1863); "La liberte du travail" (1865) ; „Elements
d'economie" (1867) on „Economie politique populaire" (1870).
Baudry (PAUL JACQ. AIME), geb. 7 Nov.
1828 to Bourbon-Vendee, ontwikkelde zich snel
tot een der beroemdste Fransche schilders v. d.
nieuweren tijd. Hij had reeds veel v. zich doen
verwachten door zijn „Terechtstelling v. een
Vestaalsche maagd" (1857) en „Charlotte Corday" (1861), then hij d. stoutste verwachting
overtrof bij 't beschilderen v. d. foyer in 't
nieuwe operagebouw, dat bij in 1874 voltooide.
Inzonderheid d. plafondschildering maakt een
wonderschoon effect. Vinding, vormen, kleuren
en lichtgloed betooveren d. beschouwer in daze
zaal om strijd. Baudry overl. 17 Jan. 1886.
.Bauer (mcoLAAs), geb. 12 Sept. 1767 to
Harlingen, zoon v. d. portretschilder HENDR.
ANT. B. legde zich aanvankelijk toe op 't in
zijn tijdgebruikelijk behangselschilderen, maar
ontwikkelde zich later tot verdienstelijk landschapschilder, vooral bij winter, bij maanlicht en a. 't strand. In particuliere verzamelingen to Amsterdam en 's Gravenhage zijn_
goede strand- on stadsgezichten, en op 't raadhuis te Harlingen zinnebeeldige tafereelen v.
zijne hand.
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Bauer (ANTON), geb. 16 Aug. 1772 te Marburg, studeerde in zijn geboorteplaats, en
werd daar hoogl. in d. rechtsgeleerdheid en
later te Gottingen, waar hij 1 Jan. 1844 overl.
Hij was een der voorn. criminalisten v. d.
nieuweren tijd, had belangrijk aandeel in 't
samenstellen v. 't Wetboek v. Strafvordering
na d. Fransche overheersching, en heeft veel
over 't Strafrecht geschreven.
Bauer (ANDREAS FRIEDR.), geb. to Stuttgart in 1789, legde zich op d. werktuigkunde
toe, reisde in 1807 naar Londen, en wend daar
bevriend met d. boekdrukker FRIEDR. KONIG,
bij wion 't denkbeeld eener machinale drukpers reeds was opgekomen. Beide mannen
vereenden hunne krachten, en vervaardigden
na volhardende proeven d. dubbele machinale
pers, waarop sedert 29 Oct. 1814 d. „Times"
werd gedrukt. d. Vrienden volmaakten hun
work, en stichtten in 1818 bij Wilrzburg in
Beieren d. beroemde fabriek v. KONIG & BAUER,
die d. eerste snelpersen v. Europa leverde.
xoNIG overl. in 1833, en BAUER bleef a. 't
hoofd der zaak tot zijn dood, 27 Febr. 1880.
Bauer (BRuNo), geb. 9 Sept. 1809 te Eisenberg in Saksen-Altenberg, studeerde to Berlijn in godgeleerdheid en wijsbegeerte, en
verwierf in 1839 een leerstoel a. d. universiteit te Bonn. Aanvankelijk volgde hij d. richting v. HEGEL, maar allengs werd zijn critiek
der N.-Testamentische schriften zoo bedenkelijk, dat d. Pruis. regeering hem, op advies
v. d. meerderheid der Pruis. theolog. faculteiten, in 1842 zijn ambt ontnam. In 't kort kan
men als zijn richting opgeven, dat hij d. verhalen des Nieuwen Testaments beschouwde
als d. vrucht v. d. overpeinzingen der schrijvers; dat 't evangelie v. Marcus 't oorspronkelijke is, samengesteld naar d. voorstellingen,
die in d. tijd des schrijvers gangbaar waren,
en dat 't evangelie v. Mattheus en dat v.
Lucas uitbreidingen daarvan zijn. In een groot
aantal schriften verdedigt hij met moed en
scherpzinnigheid zijne stellingen, o. a. in „Kritiek der evangelischen Geschichte der Synoptiker" (3 dln, 1842); „Kritiek der Evangelien
und Geschichte ihres trsprungs" (1850) ; „Kritiek der Paulinischen Briefe" (1850); „Christus
und die Cesaren" (1877); „Einflusz des englischen Quakerthums" (1878) en „Zur Orientirung ilber die Bismarksche Aera" (1880). Bauer
overl. 13 Apr. 1882 te Rixdorf.
. _Bauer (EDGAR), broeder v. voorn. BRUNO B.,
geb. te Charlottenburg in 1821, ontwikkelde
zich tot een vruchtbaar staatk. en geschiedschrijver. Hij had te Berlijn in d. godgeleerdheid en rechtsgeleerdheid gestudeerd en trad
aanvankelijk als verdediger zijns broeders op,
maar een geschrift, dat hiertoe dienen moest:
„Der Streit der Kritiek mit der Kirche und
dem Staat" moest hij boeten met vier jaar
vestingstraf. Gedurende dien tijd vervaardigde
hij, bijgestaan door zijn broeder en JUNGNITZ,
een omvangrijk historiewerk : „Denkwiirdigkeiten zur Geschichte der neuern Zeit" (12
dln, 1844). Later schreef hij o. a. „Das Teutsche Reich in seiner geschichtlichen Gestalt"
(2e dr. 1872) „Die Wahrheit fiber die Internationale" (1873) en „Der Freimauerbund und
das Licht" (1877).
Bauer (cLARA), geb. 23 Juni 1836 te Swinemunde, heeft lang in Rusland vertoefd en
een reis naar Italie gedaan. Zij schreef versch.
romans en reistafereelen onder d. naam v.
KARL DETLEF, 0. a. „UnlOsliche Bands (3e dr.
1876); „Bis in die Steppe" (2e dr. 1871); „Ein
Dokument" (4 dln, 1876); „Schuld und Shine"
(2 dln, 2e dr. 1874); „Nova" (2 din, 3e dr. 1876)
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en „Benedikta" (3 dln, 1876). Zij overl. te
Breslau, 29 Juni 1876. Na haar dood zijn
nog v. haar verschenen „Russische Idyllen"
(1878).
B auer/e (ADOLF), geb. 9 Apr. 1786 to Weenen, overl. to Basel, 19 Sept. 1859, heeft veel
tooneelstukken en romans geschreven, die
ook buiten d. Oostenrijksche monarchie bekend zijn geworden. Daaronder behooren d.
blijspelen : „Die Burger in Wien"; „Der Freund
in Noth" ; „Der Tausendsasa" en „Der Leopoldstag" en d. romans (onder d. schijnnaam v.
OTTO HORN): „Therese Krones" (5 dln, 2e dr.
18-55) en „Ferdinand Raimund" (3 dln, 1855).
d. Door hem gestichte en geredigeerde „Wiener „Theater-Zeitung" was 30 a 40 jaar lang
't meest verbreide Oostenr. blad.
B auernfeind (KARL MAX v.), geb. 28 Nov.
1818 to Arzberg in 't N. v. Beieren, een voortreffelijk werktuigkundige, word to Munchen
hoogl. in d. ingenieurswetenschap en landmeetkunde on staatsspoorweg-ingenieur. Hij
was d. uitvinder on beschrijver v. een algemeen in gebruik gekomen meetinstrument, dat
hij Prismenkreuz noemde, on ook wel Bauernfeindsch afstands-prisma hoot. Hij schreef vele
technische werken, o. a. „Paulische Theorie
der BriickengewOlbe" (1846); „Der Planimeter"
(1853) en „Elements der Vermessungskunde"
(6e dr. 1879). Verder schreef hij nog over
„Barometrischen Hohenmessungen" (1862) en
„Atmospharische Strahlenbrechung" (1864) en
een aantal opstellen in tijdschriften en academische werken. Hij was lid v. versch. geleerde
genootschappen, door d. Beiersche regeering
met allerlei eerbewijzen begiftigd, on werd
voorzitter v. d. Europeesche triangulatie-commissie.
B auernfeld (EDUARD), geb. te Weenen in
1804, studeerde in d. rechten, maar legde zich
op 't biijspel en d. roman toe, en werd eon.
v. Duitschlands meest geliefde tooneelschrijvers. Zijne stukken munten niet uit door
vinding of een kunstig gelegden knoop, maar
door een boeienden, levendigen dialoog, aardige woordspelingen, vernuftige zetten en
een gezonde moraal. Zijn „Gesammelte Werke"
zijn v. 1871 t. 1873 in 12 dln verschenen. Van
zijn latere blijspelen zijn „Die Verlassenen";
„Madchenrache od. die Studenten v. Salamanca" en „Des Alcibiades Ausgang" (1882)
't meest bekend geworden, en v. zijn romans:
„Die Freigelassenen" (2 dln, 1875) en „Aus
der Mappe des alten Fabulisten" (1879).
B augart (MAARTEN VAN DEN). Doze beroemde beeldhouwer, in Frankrijk onder d.
naam v. DESJARDINS bekend, wend in 1640 to
Breda geboren. Als zoovele kunstenaars werd
hij onder Lodewijk XIV naar Frankrijk gelokt, waar hij een werkkring vond on een
grooten naam verwierf. Reeds in 1671 wend
hij bij d. academie v. schilder- en beeldhouwkunst to Parijs aangesteld ; in 1675 tot professor en in 1686 tot rector bij die academie
benoemd. Hij stierf 2 Mei 1694 in zijn aangenomen vaderland. Van den Baugart woonde
in d. Louvre, waar hij tevens zijn werkplaats
had on een school vormde. Zijn meeste werken
vindt men to Parijs; in d. kerk La Sorbonne
is zijn marmergroep „d. H. Maagd met 't kind
Jezus"; in d. Capucijner, op 't praalgraf v.
Louvois, zijn bronzen standbeeld „d. Waakzaamheid," in d. Jacobijnen-kerk d. marmeren busts v. d. schilder P. Mignard op diens
praalgraf; ip d. Franciscaner-kerk „d. Vier
hoofddeugden"; in 't frontispice der kerk v.
't college Mazarin zes groepen, die d, vier
evangelisten, d. vier Latijnsche en d. vier
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Grieksche kerkvaders voorstellen; in d. voorgevel der s. Catharina de la Coulturet 't beeld
v. s. Catharina, door zes engelen omringd, die
d. werktuigen harer marteling dragon; in een
zaal der academie d. marmeren busten v. Villacerf en v. P. Mignard; te Versailles vijf standbeelden: „Juno, Narcissus, Thetis, Galatea en
Echo". In 't park is daar zijn beroemd beeld,
dat d. „Avond" voorstelt in d. gedaante v. d.
jachtgodin Diana; een standbeeld v. Artemisia,
koningin v. Carle; een bronzen groep, d. god des
oorlogs voorstellende, die op een leeuw gezeten, een wolf nedervelt, en een standbeeld
v. Lodewijk XIV. Te Parijs, op d. Place des
Victoires, werd zijn voornaamste werk, 't
schoone verguld bronzen monument geplaatst,
dat d. Hertog de la Feuillade ter eere v. Lodewijk XIV liet oprichten. Nooit te voren was
zulk een kolossaal werk gegoten; 't woog
30 000 pond en stelde d. Vorst voor, met d.
hand op d. veldheersstaf geleund, met d. voet
d. Cerberus vertrappende ; achter hem spreidt
d. Overwinning d. vleugelen uit, met d. eene
hand een lauwer-krans boven d. Vorst, in d.
andere palm- en olijftakken en d. voet op een
wereldbol houdende. Op d. hoeken v. 't wit
marmeren voetstuk stonden bronzen beelden
v. 3 M. hoog, gevangenen verbeeldende ; en op d.
zijden waren in bas-reliefs d. roemrijke daden v.
Lodewijk X1V voorgesteld. Op d. Place-royale
te Lyon werd zijn ruiter-standbeeld v. Lodewijk
XIV opgericht, waarvan 't voetstuk met twee
groote, door d. broeders Coustou vervaardigde
standbeelden prijkte, die d. RhOne en d. SaOne
voorstellen. Doze twee monumenten werden
in d. Revolutie vernield. Zijn beelden te Versailles zijn door Thomassin, 't beeld v. d. Avond
en 't ruiter-standbeeld v. Lodewijk XIV door
Edelinck in plaat gebracht.
13au.hinia (L.) is d. naam v. een plantengesl. uit d. fam. der Caesalpineen. 't Omvat
slingerplanten, die stekels, twee-aan-twee te
zaamgegroeide bladeren en peulen met platte
zaden dragen. d. Meeste soorten groeien in
't Zuidelijk halfrond en zijn geneeskrachtig
of als sierplanten geliefd. B. reticulata is een
W.-Afrikaansche boom v. 5 M. hoog, waarvan
d. bast officin.eel is; d. stengel v. B. lingua
op d. Molukken dient tot sterk touw; B. variegata is een 0.- en W.-Indische boom met
schoone schitterend gekleurde bloemen, en
B. esculenta a. d. Saap heeft eetbare wortels.
.Bauhinus(JonAlanzs), een beroemd kruidkundige, werd in 1541 te Basel geb., en was
een leerling v. Fuchs en Gessner. Hij bereisde
een groot deel v. Midden- en Z.-Europa en
arbeidde bijna een halve eeuw a. zijn omvangrijk werk: „Plantarum historia universals
nova et absolutissima" (Ebrod. 1650), waarin
hij d. toen bekende planten beter dan te voren,
met opgaaf der juiste synoniemen, rangschikte
en beschreef. Dit werk werd echter eerst 37
jaar na zijn dood, door D. Chabre uitgegeven.
Hj overl. in 1613, als Warts v. d. Hertog van
Wurtemberg to Mumpelgart.
Bauhinus (KASPAR), geb. in 1560, was een
nog verdienstelijker kruidkundige dan zijn
bovengen. broader JOHANNES. Evenals daze
doorreisde hij Zwitserland, Duitschland, Frankrijk en Italia, on bracht daar een rijke plantenverzameling bijeen. Hij onderscheidde zich
niet alleen door zijn vlijt en geleerdheid, maar
ook door zijn bekwaamheid als teekenaar.
Met vele geleerden stond hij in vriendschapsbetrekking, zoodat hem bijna alle Herbaria
V. Europa ten dienste stonden. Hierdoor werd
't hem mogelijk zijn „Oiva4. theatri botanici"
in 1623 't licht to doen zien , een werk, dat
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nog heden als een onontbeerlijke en zekere
leiddraad mag beschouwd worden tot d. kennis v. d. kruidkundige geschriften, die gedurende d. 200 jaar vOOr zijn tijd werden uitgegeven. Meer dan een eeuw lang bleven
d. door K. BAIIHINIIS ontworpen plantennamen in gebruik, en Linnaeus behield vele
daarvan. Hij stierf als hoogleeraar te Basel
in 1624.
Bauldri d'Herville (PAUL), geb. in 1629,
to Rouaan, uit Protest. ouders, bestudeerde d.
godgeleerdheid, d. oude en d. Oostersche talen,
en ging naar Engeland, om daar vooral d.
Arabische ha.ndschriften to onderzoeken en
zijn kostbare bibliotheek uit to breiden. Bij
zijn terugkomst in Frankrijk werd in 1685 't
Edict v. Nantes vernietigd en d. geloofsvervolging begonnen. Hij ontving toen een beroep naar d. hoogeschool to -Utrecht, en hoewel een koninklijk bevelschrift hem verbood
Frankrijk to verlaten, gelukte 't hem, vermomd, met zijn gezin d. vervolging to ontkomen, waarna hij to Utrecht 't hoogleeraarsambt aanvaardde en tot zijn dood (in Febr.
1706) loffelijk bekleedde. Hij schreef philologische werken in 't Fransch en in 't Latijn.
Baumann (ALEX.), geb. in 1814 to Weenen,
bekleedde een betrekking bij 't archief v. d.
Oostenrijkschen Rijksraad on schreef blijspelen
en gedichten, die niet alleen in zijn vaderland, maar ook door vertalingen alom veel
bijval vonden. Van zijn blijspelen zijn 't meest
bekend : „Anmaszend and bescheiden" (1850) ;
„UnnOthige Intriguen" (1850); „Er darf nicht
fort" (1851); „Das Versprechen hinterm Herd"
(veelmalen gedrukt) on „Der Freiherr als Wilddieb". Zijn gedichten zijn meest in d. NederOostenz tongval geschreven ; d. laatste bundel
„Aus der Heimat" verscheen kort voor zijn
dood, die 16 Dec. 1857 to Gratz voorviel.
Baurnanshohle (d.) is een grot, die uit

versch. afdeelingen bestaat, een v. d. voorn.
merkwaardigheden v. d. Harz. d. Ingang is
in 't Brunswijksche vorstendom Blankenburg,
a. d. linkeroever v. d. riv. Bode, in een kalkgebergte. d. Grot bestaat uit eenige kleine en zes
groote ruimten, die met druipsteen on puimsteen vervuld zijn; d. kalkachtige bestand.deelen voert 't doordringende water met zich
en zet die als kalkachtige steen a. d. wanden
af. d. Zes holen hebben to zamen, een lengte
v. 250 M.; d. ingang is 45 M. boven 't vlak
v. 't Bode-dal verheven. 't Eerste hol, 10 M.
hoog, is 't grootste. Overal vindt men figuren
v. druipsteen, inzonderheid in 't derde hol,
waaronder er een, dat men „d. klinkende
zuil noemt, omdat zj , wanneer men die aanraakt, een sterk geluid geeft. 't Baumanshol
heat naar d. bergwerker Bauman, die daze
grot, in 1672, toen hij ertsaders zocht, ontdekte; hij kon, toen hij terug wilde keeren,
d. ingang eerst na eenige dagen wedervinden
en stierf v. vermoeienis en angst kort daarna.
(Verg. 't art. _Druipsteen).
Demme (larrom), een beroemd apotheker
en scheikundige, werd in 1728 to Senna geb.,
door S. F. Geoilroy opgeleid on in 1752 in 't
collbge de pharmacie to Parijs opgenomen,
waar hij hoogl. in d. scheikunde word. In daze
betrekking ontwikkelde hij een wijze v. mededeeling, die door helderheid uitmuntte •en in
al zijn geschriften doorstraalde.Zijn eerstewetensch. werken waren verhandelingen over d.
kristallisatie der zouten on over d. gisting,
waarmede hij zooveel opgang maakte, dat hid
tot lid v. d. academie der wetenschappen wer dd
benoemd. Bij zijn hoogleeraars-ambt had hij
zijn apotheek aangehouden, die hij in 1780
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verkocht, om geheel voor zijn studikin te
kunnen leven; hij was echter later genoodzaakt 't apothekersbedrijf weder te aanvaarden,
omdat d. Revolutie ook voor hem noodlottig
was. Hij stierf te Parijs in 1804. Zijn hoofdwerken zijn : „Chimie experimentale et raisonnee" en „Elements de pharmacie."
_Ba,un2gaertner (KARL HEINR.), geb. 21 Oct.
1798 te Pforzheim, studeerde to Tfibingen on
to Heidelberg, en werd in 1824 hoogl. in d.
geneeskunde to Freiburg. Bij d. cholera-epidemie v. 1832 maakte hij zich bijzonder verdienstelijk door met levensgevaar to Parijs
d. ziekteverschijnselen to onderzoeken. Hij
heeft veel geneesk. werken geschreven, o. a.
„Ueber die Natur und die Behandlung der
Fieber" (2 din, 1827); „Grundzuge zur Physiologic" (2e dr., 1842); „Handbuch der speciellen
Krankheits- und Heilungslehre" (2 din, 4e dr.,
1848); „Krankenphysiognomik" (2e dr. 1842);
„Lehrbuch der Physiologie" (1852); „Lehrbuch
der allgemeinen Pathologie und Therapie"
(3e dr., 1854); „SchOpfungs-gedanken" (2 din.
1859) en „Vermachtnisse eines Klinikers" (1862).
Door zijn waarnemingen over d. ontwikkeling
v. 't embryo legde hij sedert 1830 d. grond
tot d. nieuwere theorie der cellen.
Baumgarten (SIGMUND JAKOB), geb. in
1706 to W olmirstadt, en over!. 4 Juli 1757 to
Halle, waar hij hoogl. in d. theologie was,
behoort onder d. geleerdste mannen v. zijn
tijd, niet enkel op godgeleerd, maar ook op
historisch en letterk. gebied. Hij schreef:
„Allgemeine Welthistorie" (dl. 1-16); „Auszug
der Kirchengeschichte" (3 din, 1763); „Geschichte der Religionsparteien" (1755) en „Nachrichten von merkwilrdigen Bilchern (12 din,
1757).
Baumgarten (ALEX. GOTTLIEB), broeder
des vorigen, was een zelfstandig en scherpzinnig wijsgeer uit d. school v. WOLF. Hij
werd 17 Juli 1714 te Berlijn geb., studeerde
te Halle, en werd in 1740 hoogl. in d. wijsbegeerte to Frankfort a. d. Oder, waar hij 26
Mei 1762 over!. Hij heeft d. aestethica 't eerst
als d. wetenschap v. 't schoone behandeld;
vroeger beschouwde men die altijd als een
deel v. d. theorie der zinnelijkheid. 't Denkbeeld v. een wetenschap der aesthetiek legde
hij 't eerst bloot m d. verhandeling „De nonnullis ad poema pertinentibus" (Halle, 1735).
Zijn dictaten gaven aanleiding tot Meier's
work „Anfangsgrtinde aller schOnen Wissenschaften" (3 dln, Halle, 1748), waarop hij zelf
zijn „Aesthetica" (2 din, Frankf. 1750 en 1758)
volgen liet, wier voleindiging hem evenwel
door d. dood belet werd. Zijn geschriften over
andere onderdeelen der wijsbegeerte munten
door duidelijkheid en juistheid v. uitdrukking
uit; zoo is o. a. zijn „Metaphysica" (Halle,
1739, 7e uitg. 1779) nog tegenwoordig een der
meest bruikbare hulpmiddelen voor d. kennis
der metaphysica volgens d. Wolfsche school.
Baumgarten (HERMAN), geb. 28 Oct. 1825
to Lesse in Brunswijk, studeerde a. versch.
Duitsche universiteiten in d. geschiedenis en
letterkunde, en werd in 1872 hoogl. a. d. hoogesch. te Straatsburg. Van zijn vele schriften
zijn 't belangrijkst: „Partei oder Vaterland"
(1866); „Der Deutsche Liberalismus" (1867);
„Geschichte Spanigns" (1861, 1 dl, 1871, 3 dln);
,Jakob Sturm" (1876); „Sleidan's Leben und
Briefwechsel" (1878 u. 1881) en „Vor der Bartholomausnacht" (1882).
Baumgarten-Crusius waren twee broeders, die verdienstelijke werken hebben geschreven. d. Oudste, DETLEV KARL WILH., geb.
24 Jan. 1786 to Dresden, werd conrector to
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Merseburg en to Dresden, in 1833 rector to
Meiszen, en schreef over opvoedkunde, o. a.
„Die unsichtbare Kirche" (1816); „Reise aus
dem Herzen in das Herz" (1819) en „Licht
und Schatten" (2e dr. 1824). Hij overl. 12 Mei
1845. d. Jongere, LUDWIG FRIEDR. OTTO, geb. to
Merseburg in 1788, werd in 1817 hoogl. in d.
theologie to Jena, waar hij 31 Mei 1843 over!.
Van zijn talrijke werken zijn 't belangrijkst :
„Lehrbuch der Christliche Zittenlehre (1827);
„Grundzilgen der Biblisthen Theologie" (1828);
„Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte"
(2 din, 1832) en „Opuscula theologica" (1836).
Baumgartner (ANDREAS v.), geb. 23 Nov.
1793, to Friedberg in Bohemen, legde zich toe
op wiskunde en natuurkunde, werd in 1817
professor a. 't lyceum to Olmiltz en hield to
Weenen populaire voorlezingen over natuuren werktuigkunde, waaruit zijn „Naturlehre"
ontstond, die algemeen als leerboek ingevoerd
werd en vele drukken beleefd heeft. Toen
een keelziekte hem in zijn werkkring belemmerde, trad hij in staatsbetrekking, was in
1848 een korten tijd minister v. Openbare
werken en in 1851 v. handel en nijverheid.
Hij over!. 30 Juli 1865. Kort voor zijn dood
(in 1864) verscheen zijn merkwaardig geschrift:
„Mechanische Theorie der Warme".
Baumhauer (WILLEM THEOD. v.), afstammeling v. een oud Amsterdamsch koopmansgeslacht, werd 22 Jan. 1785 geb., studeerde
te Leiden, eerst in geneeskunde, later in d.
rechten, promoveerde in 1811, en trad d. rechterlijke loopbaan in bij 't Hooggerechtshof
to Brussel in 1815. d. Gebeurtenissen v. 1830
dreven hem naar Noord-Nederland, waar hij,
na versch. rechterl. betrekkingen bekleed to
hebben, v. 1838 t. 1843 procureur-generaal bij
't Gerechtshof te Utrecht was. Hij over!. 11
Dec. 1849 en liet vier zonen na, die hij zelf
een ciassieke opleiding had gegeven. Daarvan
werd EMIL JEAN GUILL. V. B., geb. to Brussel,
29 Jan. 1819, onder d. leiding v. prof. MULDER
een bekwaam schei- en geneeskundige en in
1847 benoemd tot hoogl. in d. verloskunde to
Utrecht. Hij wijdde ook bijzonder zijn aandacht a. d. genezing v. krankzinnigen, en
deed in 1848 een wetenschapp. reis door
Duitschland, maar over!. reeds op 9 Febr.
1849. Zijn broeder EDUARD HENDR. V. B., geb.
to Brussel, 18 Sept. 1820, studeerde in scheien werktuigk., werd eerst professor a. 't athenaeum to Maastricht, en in 1848 hoogl. to
Amsterdam, waar hij in 1856 't scheik. laboratorium stichtte. Van 1857 t. 1862 was hij
daarbij schoolopziener te Amsterdam, en in
1864 werd hij secretaris der Maatschappij v.
Wetenschappen te Haarlem en in 1868 adviseur bij 't ministerie v. Binnenl. zaken. Hij
schreef een leerboek over anorganische scheikunde en belangrijke opstellen in natuurk.
tijdschriften.
Baumstark is een naam, die door d. geleerdheid v. twee broeders in d. eerste helft
der 19e eeuw beroemd is geworden. d. Oudste,
ANTON B., in Apr. 1800 to Sinzheim geb., werd
hoogl. in d. oude talen en letteren to Freiburg,
en schreef belangrijke werken voor 't onderwijs; zijn hoofdwerk is „Urdeutsche Staatsalterthilmer, in sechs Bilchern" (1873). Hij
over!. 28 Mrt 1876, drie zonen nalatende, die
alien belangrijke historische, staatkundige en
kerkelijke schriften hebben uitgegeven. Antons
broeder, EDUARD B., in Mrt. 1807 to Sinzheim
geb., bestudeerde d. wijsbegeerte en d. staathuishoudk. en werd hoogl. to Greifswald. In
1848 trad hij ook op als staatsman; hij werd
naar d. Pruis. Nation. Vergad. afgevaardigd,
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waar hij d. hoofdleider werd der rechterzijde,
maar toen d. reactie veld won, zich a. 't hoofd
der constitutioneele partij stelde. en 't ministerie MANTEUFFEL bestreed. Sedert 1854 werd
hij door d. universiteit v. Greifswald naar 't
Heerenhuis afgevaardigd en tot hooge staatsbetrekkingen geroepen. Zijn talrijke geschriften
zijn meest v. staathuishoudkundigen aard, btjv.
Versuche fiber Staatskredit" (1833)• „Zur Einkommen-steuerfrage" (1849); Zur Geschichte
der arbeitenden Klassen" (1853) en „Mittel
zur Verbesserung der arbeitenden Klassen"
(1860). Met GERVINUS bearbeidde hij d. „Deutsche Jahrbdcher".
Baur (NicoLAAs), in 1767 te Harlingen geb.,
werd door zijn vader J. A. Baur in d. schilderkunst onderwezen. Eerst schilderde hij portretten, daarna verdienstelijke landschappen
en stads-gezichten. Hij schilderde in Friesland
en in Holland versch. kamerbehangsels, en
toen deze niet meer begeerd werden, legde
hij zich op 't zee-schilderen toe, waarvoor zijn
woonplaats hem d. studi6n leverde. Zijn stukken werden gunstig ontvangen. Koning Lodewijk v. Holland, die d. kunst mild ondersteunde, kocht in 1807 „Gezicht op Amsterdam
v. 't IJ uit" en „Een gezicht op Rotterdam v. d.
Maasstroom genomen", die in 't Rijksmuseum
te Amsterdam zijn. Op d. tentoonstelling die
in 1808 te Amsterdam gehouden werd, verwierf
hij een premie v. f 3000 voor een zijner schilderijen. In 't Paviljoen te Haarlem werden
geplaatst zijn vier tooneelen uit 't bombardement v. Algiers in 1816; in 't museum Boymans „Een woelend water met schepen." Op
d. verkooping v. De Boer werd voor zijn
r Gezicht op d. Merwede voor Dordrecht, door
P. G. Van Os gestoffeerd" f 355 betaald. Sedert
werd zijn werk minder gezocht, dat niet v.
oppervlakkigheid vrij te spreken is. Hij overl.
28 Mrt 1820, in zijn geboorteplaats.
Baur (FERDINAND CHRISTIAN), geb. 21 Juni
1792 te Schneiden, werd hoogl. in d. evangelische theologie a. d. hoogeschool te
gen, waar hij 2 Dec. 1860 overl. Hij vormde
met zijn geestverwanten: ZELLER, SCHWEGLER,
ROSTLIN en HILGENFELD d. zoogen. Tiibingerschool, die op godgeleerd gebied v. 't standpunt uitging, dat d. eischen, die d. historische
critiek stelt voor d. geloofwaardigheid der
ongewijde geschiedenis, ook toegepast moeten
worden op d. Bijbelsche geschriften. Toen
STRAUSZ in zijn „Leben Jesu" d. geschiedkundige waarde der EvangelMn had bestreden,
trachtte BAUR d. historische waarde der vier
voorn. brieven v. Paulus te handhaven en
met behulp daarvan d. wording v. 't Christendom te verklaren. Hij heeft bovendien een
groot aantal werken over kerkgeschiedenis,
Christelijke wijsbegeerte en Bijbelcritiek geschreven, die hem een plaats verzekeren onder
d. grootste godgeleerden v. alle eeuwen. Zijn
hoofdwerken zijn: „Symbolik u. Mythologie"
(3 din, 1825); „Das manichaische Religionssystem" (1831); Die christliche Gnosis" (1835);
„Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte"
(3 din, 3e dr. 1867); „Paulus, der Apostel Jesu"
(2e dr. 1867); Das Markus-evangelie" (1861);
er Christenthum and die christliche Kirche
der
ti ersten drei Jahrhunderte" (3e dr. 1868) en
versch. werken over kerkgeschiedenis ten vervolge daarop, die alle meermalen herdrukt
en vertaald zijn.
Raw , (GUSTAV AD. LUDW.), geb. 14 JUDi.
1816 te Hammelbach in 't Odenwald, werd in
1849 hoogl. in d. godgeleerdheid te Gieszen
en in 1870 to Leipzig, waar hij groot talent
als kanselredenaar ontwikkelde, en 22 Mei 1889
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overl. Onder zijn schriften munten uit : „Erklarung des Propheten Jonas" (1847); „Grundzuge der Homiletik" (1848); Erziehungslehre"
(3e dr. 1876); „Geschichte der alt testamentlichen Weiszagung" (1861) en „Batius u.
Dante" (1874).
Baur (FRANZ AD. GREG. v.), geb. in 1830 te
Lindenfels in 't Odenwald, studeerde te Gieszen, wijdde zich a. d. boschcultuur en werd,
na groote diensten a. t boschwezen te hebben gedaan, in 1878 hoogl. te Miinchen, terwijl
d. Koning v. Beieren hem in d. adelstand
verhief. Zijn voorn. schriften zijn : „Veber
forstliche Versuchstationen" (1868); „Holzmes
kunst" (2e dr., 1879); „Lehrbuch der niedern
Geodasie" (2e dr., 1871); „Die Fichte" (1876) en
„Die Rothbuche" (1881).
Baur (nANs), geb. 26 Febr. 1829 te Constanz,
ontwikkelde zich onder d. leiding V. OECHELIN
te Schaffhausen en v. d. academie te Miinchen
tot een voortreffelijk beeldhouwer. Hij vervaardigde voor d. Dom te Constanz d. beelden v.
s. Pelagius en s. Conradus, in zandsteen, en
later d. beelden v. d. markgraaf s. Bernhard
en d. bisschop Gebhard; voor d. brug te Kehl
een beeld v. „Vader Rijn"; voor d. brug te
Constanz twee kolossale beelden; na een kunstreis naar ItaliO (1864 en 1865) te Ulm een
„Najade" en een „Amor" in marmer, en in
1871 een in brons gegoten Victoria te Constanz
en vijf groote standbeelden te Baden-Baden,
waar hij ook voor d. Protest. kerk d. beelden
der vier Evangelisten beitelde.
Bause (JOHANN FRIEDRICH) behoort onder
d. beste Duitsche graveurs; hij werd in 1738
te Halle geb. en stierf in 1814 te Weimar. d.
Ontwikkeling v. zijn talent had hij meest a.
eigen vlijt te danken. In 1759 ging hij te Augsburg d. beroemdste werken v. graveerkunst
bestudeeren. Hij nam zich WILLE ten voorbeeld,
knoopte met dien meester briefwisseling aan
en volgde diens raadgevingen; daardoor verbeterde hij zijn smaak, gal meer vastheid a.
d. naald en bracht iets meer schilderachtigs
in zijn manier. Te Leipzig, waar hij zich in
1787 vestigde, vond hij een grooten werkkring.
Er zijn weinig geschiedk. platen v. zijn hand,
maar des te meer portretten v. beroemde
mannen, die hij meest naar schilderijen v. A.
Graff graveerde. Weinig plaatsnijders zijn in
't wedergeven v. 't oorspronkelijke zoo gelukkig geweest als Bause, die, hoe vrij en
vast v. manier 't voorbeeld was, 't in zijn
platen wedergaf. Even waar als hij d. kleeding
in d. versch. stoffen graveerde, wist hij ook 't
vleesch in alle nuances uit te drukken. BAUSE
behandelde niet alleen d. graveernaald, maar
was ook een goed etser, 'tgeen blijkt uit zijn
staande apostelen" naar Caravaggio.
ook
Ook graveerde hij in aqua-tints, zwarte kunst
en pointeer•manier. In 1786 verscheen een gedrukte lijst zijner werken; ze worden ook genoemd in „Menzel's Teutschen Kunstlerlexicon." 't Aantal bedraagt ruim 200 stuks. Zijn
dochter JULIANA WILHELMINA etste o. a. acht
landschappen naar Kobell, Bach en Both, die
in 1791 uitgegeven werden.
Bautzen (in 't Boheemsch Budissin) is d.
hoofdstad v. 't Saksische gewest Opper-Lausnitz ; d. Spree stroomt beneden in 't dal voorbij
d. stad. Zij ligt a. d. Saks.-Silezischen spoorw.,
in een eenigszins bergachtige landstreek, heeft
18 000 inw. en is d. zetel v. d. reg9ering. Door
een brug over d. Spree is zij verbonden met d.
voorstad Seidau, die 2000 inw. heeft. Er is een
R. Katholiek stilt ; d. hoofdkerk behoort half a.
d. Roomschen, half a. d. Protestanten. d. Stad
heeft een sterk slot, een fraai raadhuis, gym-
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nasium, vergaderzalen der stenden, goede waterwerken en fraaie wandelwegen. d. Handel
bestaat voorn. in linnen, waarvan inzonderheid a. zeildoek jaarlps voor bijna f 200 000
naar Nederland, Spanie en Portugal verzonden wordt. Ook d. kousenhandel, sehoon minder stark dan voorheen, is nog v. belang.
Verder zijn er laken-, hoeden- en papierfabrieken. d. Geheele omliggende streek is Wendisch ;
er is to Bautzen een Wendische boekhandel
en boekdrukkerij, d. eenige in Duitschland. d.
Landdagen v. Lausnitz worden in deze stad
gehouden. Op 20 en 21 Mei 1813 werd nabij
doze stad een veldslag geleverd tuss. Napoleon
en d. vereenigde Pruisische en Russische
legers, waarbij 33 000 man sneuvelden.
Bavaria (d. Verpersoonlijking v. Beieren),
is een reusachtig beeld, door SCHWANTHALER
volgens opdracht v. kon. LUDWIG ontworpen,
en in 1850 onthuld op d. Theresienwiese bij
Munchen. 't Beeld is 20 M. hoog, staat op een
voetstuk v. 10 M. hoog, is v. veroverd geschut
gegoten en kan inwendig beklommen worden,
zoodat men in 't hoofd, waar zitplaatsen zijn
voor 8 personen, een verrukkelijk uitzicht
geniet.
B avegem (JAN. BAPT. v.), geb. 1 Aug. 1801
to Baesrode in Oost-Vlaanderen, trad in d.
geestelijken stand, word bestuurder v. 't college
to Dendermonde en pastoor to Beveren. Hij
schreef o. a. „Hansken d. pakkendrager, of dagregister der voorvallen v. 1789 t. 1801" (4 dln);
„Martelaarsboek der Belgische geestelijkheid
v. 1792 t. 1802" (2 dln) on „Register der voorn.
voorvallen on decreten v. 1789 t. 1801."
B aviaan, Zie Aap.
Bavo, d. beschermheilige v. Gent, stamde
uit een adellijk geslacht, werd door s. Amandus bekeerd, deed vele goede werken, on
overl. in 655. Zijn gedenkdag is 1 Oct.
Bawean of Loebalr is een ail. in d.
Java-zee, ben. Madoera. 't Behoort onder d.
residentie Soerabaia, is 3 11 vk. geogr. mijl
groot, heeft 10 000 bow. en een hoofdplaats
Sankapoera, waar d. ads.-resident woont. d.
Vulkanische, maar vruchtbare bodem Levert
sago, kokosnoten, suikerriet, rijst en bataten.
d. Handel is levendig; wel 200 vaartuigen zijn
daartoe in gebruik.
Bax (d. Drie gebroeders JOAN, PAULUS en
MARCEL'S) hebben zich in 't deel v. d. tachtigjarigen oorlog, dat tuss. d. Pacificatie v. Gent
en 't Twaalfjarig bestand ligt, door belangrijke diensten on ongehoorde heldendaden
onderscheiden. d. Oudste, JOAN, was in 1579
gouverneur v. Heusden, in 1587 v. Muiden, en
verwierf roem in d. slag bij Nieuwpoort. d.
Jongste, MARCEL'S, ontving in 1582 v. d. Hertog v. Anjou verlof tot 't vormen v. een
ruiterbende; PAULUS werd daarbij tot ritmeester benoemd, on onder aanvoering dozer twee
brooders bedreven d. miters d. stoutste waagstukken. 't Behoud v. Bergen-op-Zoom was
aan hen to danken ; bij Turnhout on bij Nieuwpoort hadden zij groot deel a. d. overwinning.
PAULUS werd gouverneur v. Bergen-op-Zoom
on MARCELIS commissaris-generaal v. wage d.
Staten-generaal en na zijns broeders dood insgeltjks gouverneur v. Bergen-op-Zoom.
Baxter (ROBERT DUDLEY), een Britsch
staathuishoudkundige. geb. in 1827 to Doncaster in Yorkshire, overl. 17 Mei 1875, schreef:
„Railway extension" (1869); „National income
of the United Kingdom" (1868); „Taxation of
the United Kingdom" (1869) on National debts"
(1871).

Bayard

(PIERRE DU TERRAIL, SEIGNELTR DE)

was een toonbeeld v. ridderdeugd, en werd
I.

BAY.
door zijn tijdgenooten is chevalier sa4 s peur e
sans reproche genoemd. Hg was in 1476 op 't
kasteel Bayard bij Grenoble geb. Hij diende
kon. Karel VIII on Lodewijk XII in Italic, en
bewerkte d. verovering v.'t Milaneesche. Eons
verdedigde hij geheel alleen d. brug over d.
Garigliano tegen d. Spanjaarden en redde hij
't Fransche leger door 't ophouden v. d. vijand.
In d. slag bij Marignano streed hij naast koning Frans I, die daarop verlangde door Bayard
tot ridder to worden geslagen. In d. slag bij
Romagna werd hij door een kogel getroffen,
zoodat hij stierf 30 Apr. 1524. Verg. Gayard
de Berville „Histoire de Pierre du Terrail"
(nieuwe uitg., Parijs, 1824).
Bayard (JEAN FRANC. ALFR.), geb. 17 Mrt
1796 to Charolles, en overl. 20 Febr. 1853, was
een vruchtbaar Fransch tooneelschrijver; hij
vervaardigde soms een dozijn stukken in 't
jaar meest vaudevilles v. weinig diepte of
winding, maar v. aangenamen worm, allerlei
maatsehapp. gebreken hekelend, zonder bitter
of zedenkwetsend to zijn. Vele werden een
groot aantal malen in d. voorn. Europeesche
steden ten tooneele gebracht, in 't oorspronkelijke en vertaald. „La refine de seize ans";
,,Le gamin de Paris"; ,,Le pare de la debutante"
on „Les enfants de la troupe" levee nog in
veler aangename herinnering.
Bay-eilanden (d.) ligg, en in d. Hondurasbaai, in West-Indi6. d. Drie grootste zijn
bewoond door ongev. 1500 menschen, v. 1850
t. 1856 onder Britsch gezag, daarna onder dat
der Vereen. staten gekomen.
Bayer (JOu.), in 't midden der 16e eeuw
to Augsburg geb., heeft a. d. sterrekunde een
grooten dienst bewezen door d. uitg. v. zijn
„Uranometria", eon beschrijving en afteekening der sterrebeelden. Dit work werd in 1603
to Augsburg on in 1639 to Ulm uitgegeven,
on bestaat uit 51 kaarten on een Catalogus,
waarin d. lengte en breedte v. 1706 sterren is
opgegeven. In dit work zijn 't eerst d. sterren
v. versch. grootte door Grieksche on Latijnsche
letters en cijfers onderscheiden, 'tgeen daarna
door alle sterrekundigen is gevolgd, en veel
tot vereenvoudiging on uitbreiding der astrognosie heeft bijgedragen. Tot dien tijd was
men gewoon d. sterren afzonderlijke Arabische of Grieksche namen to geven; hierdoor
werd 't hoogst moeilijk d. sterren to leeren
kennen en onderscheiden. Ofschoon d. „Uranometria" v. Bayer uit d. waarnemingen v.
anderen is opgemaakt, strekte zijn arbeid naderhand om d. ondersch. veranderingen in d.
schijnbare plaats der sterren to leeren kennen.
Bayer (HIERONYMUS JOH. PAUL), geb. 21
Sept. 1792 to Rauris nabij Salzburg, hoogl. in
d. rechtsgeleerdheid to Munchen, waar hij 13
Juni 1876 overl., is d. schrijver v. d. volgende
veal gebruikte rechtsgel. werken : „Theorie der
summarischen Processe" (7e dr. 1859); Ueber
den gemeinen ordentlichen Civilprocesz" (10e
dr. 1869) on „Theorie des Konkursprocesses (4e
dr. 1860.)
Bayer (KARL EMERICH ROB. V.) geb. 15 Apr.
1835 to Bregenz, was cavalerie-officier in 't
Oostenrijksche leger, doch verzocht in 1862 zijn
ontslag, en schreef sedert een groot aantal
romans, die met graagte werden gelezen, bijv.
„Der Kampf urns Dasein" (2e dr. 1872); „Sphinx"
(3 dln, 1870) ; „Auf abschUssiger Bahn" (4 dln,
1872); „Der Weg zum Herzen" (1881) en „Sezam"
(3 dln, 1881). Zijn drama „Der wunde Fleck",
in 1872 't eerst opgevoerd, is ook bij ons
bekend.
Bayeu y Subius (FRANCISCO). Daze Spaansche histoneschilder werd in 1734 to Sara32
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gossa geb., leerde d. kunst bij Lumen, en toonde
spoedig zooveel bekwaamheid, dat hij d. pits
won, Bien d. academie uitgeloofd had, waarop
141 m d. gelegenheid gesteld werd om zijn
studies NI G. Velasquez to Madrid voort to
zetten. Hj bracht daar vele meester-stukken
voort, die zoo toegejuicht warden, dat hAj in
1766 tot lid der academie en in 1788 door d.
Koning . tot hofschilder, en hoofddirecteur der
academie benoemd word; hij over!. in 1795.
BAYEU heeft met 21ENGS grooten invloed op
d. richting der nieuwere Spaansche school
uitgeoefend. Fiorillo roemt zijn juiste teekefling, d. uitdrukking en d. schoone vormen
der liguren, d. harmonie der kleuren en 't
effect zijner werken. Zjjn beste stukken vindt
men in 't nieuwe paleis to Madrid, zooals :
„d. Verovering v. Grenada;" „d. Val der reuzen"
en „d. Apotheose v. Hercules". Hij vervaardigde ook versch. altaarstukken, fresco's in d.
kerk del Incarnacion en in andere kerken en
kapellen; en voor d. Karthuizer-kerk de la
Conception 22 tooneelen uit 't leven v. s. Bruno.
BAYEU was ook een bekwaam graveur.
.Bayeux is een arrond.-hoofdst. met 9000
inw., in 't Fr. depart. Calvados, nabij d. mond
v. d. Aure in 't Kanaal. Er is een zeer oude
hoofdkerk, een oudheidk. museum en openb.
bibliotheek, waar een tapisserie-werk v. 70
M. lang bewaard wordt, .dat d. verovering v.
Engeland en d. overwinning NI Hastings (1066)
voorstelt, en naar men zegt, door MATHILDE,
dochter V. WILLEM DEN VEROVERAAR vervaardigd is.
Gayle (PIERRE), een der scherpzinnigste
denkers, werd 18 Nov. 1647 to Carlat in Foix,
waar zijn vader predikant was, geb. Hij studeerde to Toulouse in d. wijsbegeerte bij d.
Jezuieten, die hem tot d. R. Kath. leer brachten. Zijn familie ijverde om hem tot d. Protest.
kerk terug to brengen, 'tgeen haar na 17
maanden gelukte. Later bezocht Bayle Geneve,
Coppet, waar hij d. Cartesische wijsbegeerte
bestudeerde, en Pans, waarna hij in 1675 tot
hoogl. to Sedan werd aangesteld. Toen daze
academie werd opgeheven, ontving Bayle een
beroep naar Rotterdam tegen een bezoldiging
v. 500 gulden 'sjaars. Naar aanleiding v. een
staartster, die in 1680 al : emeenen schrik verspreid had, gaf 141 in 1. uit: „Pensees diverses sur la Comte", waarin hij over versch.
punten v. zedenleer, metaphysics, geschiedenis
en politiek handelt. Hierop volgde d. Critique
generale de l'histoire du Calvinisme de Maimbourg" (1684); „Nouvelles de la republique
des lettres" en „Commentaire philosophique
sur les paroles de l'Evangile: .„Contrams les
d'entrer", walk geschrift krachtig d. verdraagzaamheid predikt. Bayle genoot to Rotterdam
achting on vriendscap, maar geraakte in
twist met Jurieu, die hem voorstelde als 't
_hoofd eener Fransche partjj tegen d. Staten
en - d. Hervormde kerk. Ofschoon Bayle zich
met waardigheid en scherpzinnigheid verdedigde ,
hem zijn betrekking en bezoldiging in ltV3 ontnomen. Bayle gebruikte nu
zijn tild tot een werk, dat zijn naam onsterfelVk gemaakt heeft: „Le Dictionnaire historique et critique", dat 't eerst to Rott. in 1696
in 2 dln verscheen. Latere uitgaven Ain v.
1702; v. 1740; en die to Pans in 1820 in 16
dln. Ook om dit werk werd hij door zijn vjjanden en tegenstanders bitter aangevallen,
'tgeen zin lichaams-lijden (hij was sedert lang
ziek en wilde geen geneesk. hulp inroepen)
zoo vermeerderde, dat h.A1 28 Dec. 1706 overl.
BAYLE is 't hoofd der nieuwere Dialectici
en Sceptici. Gewoon iedere vraag nit wile
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oogpunten to betrachten, verviel hij tot twijfelingen over godsdienstige stellingen, welke
tegent3trijdig waren met d. gedachtelooze rust
v. 't diepgewortelde Dogmatismus zijner eeuw.
VoornamelA1k was 't zijn streven, aan to toonen, dat zedelijke overtuiging onafhankelijk
is v. geloofsmeeningen, welke stalling hij met
groote welsprekendheid verdedigde. Zijn stiji
is natuurlljk on duidelijk, doch wel eons overhellende tot gerektheid. Vele artikelen, in zijn
woordenboek zijn blijkbaar alleen om d. noten opgenomen, waarin ht -al zijn geleerdheid
en belezenheid ten toon spreidt. Bayle was
beminnelijk, zacht, vredelievend, bescheiden,
onbaatzuchtig, on tegelijk moedig en vrijzinnig. Zijn „Oeuvres diverses" zijn in Den Haag
v. 1725 t. 1731 in 4 dln uitgegeven. Vergelijk
P. Pesmaiseaux „Vie de Bayle" (1732, 2 vol.)
on Feurbach„Bayle nach semen fill- die Geschichte der Philosophie and Menschheit intoressantesten Momenten” (Augsb. 1738).
Bayle (FRANgois), was eon beroemd Fr.
geneesheer to Toulouse, waar hij in 1709, 87
jaar oud, overl. Ztjn gezamenlijke werken, die
eerst afzonderlijk waren uitgegeven, zijn in
1701 verschenen in 4 din, to Toulouse, onder
d. titel v. F. Bayle „Opuscula".
Bayle (GASPARD LAURENT) was een beroemd Fransch geneesheer, in 1774 geb. to
Vernet in Provence. Hij studeerde eerst in d.
rechten, en werd gedurende d. Fransche revolutie, op negentienjarigen leeftijd tot secretans v. 't bestuur v. 't district Deyne benoemd.
Naar d. wensch zijner ouders verliet hij daze
betrekking, en ging hij to Montpellier d. geneeskunde bestudeeren. In 1798 vertrok hij
naar Parijs, waar hij in 1801 promoveerde en
in 1807 tot geneesheer a. d. Charite benoemd
en, bij d. terugkeer der Bourbons, door Lodewijk XVIII tot lijfarts aangesteld werd.
was medearbeider a. d. „Dictionnaire des sciences medicales". Ook schreef hij: .„Considerations sur la nosologie, la medecme d'observation et la modecine pratique" (Paris 1802);
„Histoire de la pustule maligne" (Paris 1802)
en „Recherches sur la phuthisie pulmonaire'
(Pans 1810). Hij overl. to Pans in 1816.
Gaylen is een stad met 10 000 inw. in d.
Spaansche prov. Jaen, a. d. Guadalquivir. In
d. geschiedenis is daze stad merkwaardig,
doordat in 1808 d. Frans. gen. Dupont do
l'Etang zich hier met 8000 man a. d. Spanjaarden overgaf, ten gevolge waarvan geheel
Spanje in opstand kwam en koning Jozef
Madrid moest verlaten.
Baynes (mom. SPENCER), geb. 24 Mrt 1823.
to Wellington in 't Eng. graafs. Somerset,
studeerde to Edinburg, was v. 1867 t. 1863
hoofdredacteur v. 't dagblad „Daily News" en.
word in 1864 hoogl. in d. logica en metaphysica a. d. universiteit to s. Andrews in Schotland. Hij had belangrijk deal a. d. nieuwe
uitg. v. (1. „Encyclopaedia Britannica" on
schreef : „On the new analytic of logical forms".
Hit overI. 30 Mel 1887.
.Baynes (ROBERT HALL) geb. 10" Maart 1831,
to Wellington in 't Eng. graafs. Somerset, studeerde to Oxford en werd in 1870 bisschop v.
Madagascar. lIij schreef o. a. „The Canterbury
Hymnal"; „Lyra Anglicana"; „English lyrics";
„Book of sacred poems" on meer godsd. liederbundels.
Bayonne is een belangrijke Franschehandels- en fabriekstad met rum 22 000 (of
met d. voorsteden 27000) inw. in 't dep. deNeder-Pyrenegn, a. d. Adour, waar die door
ontvangen v. d. Nive zoo diep en breed
wordt, dat zeeschepen v. 4 IL 6 M. diepgang
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d. stad kunnen bereiken. d. Citadel, door Vauban aangelegd, is tot dusver onneembaar gebleken; 't tuighuis is 't grootste v. Frankrijk;
't hospitaal kan 800 personen tegelijk verplegen; d. hoofdkerk is een monument v. middeleeuwschen bouwstij1; er is een seminarie,
een zeevaartk. school, een openb. boekerij en
veel handel in d. producten v. d. omstreek
en in d. daar vervaardigden brandewijn en
glaswaren. In d. geschiedenis is Bayonne vermaard door d. samenkomst in 1808 v. Napoleon
met koning Karel IV v. Spanje, ten gevolge
waarvan 't regeerend huis afstand deed v. d.
troon ten behoeve v. Napoleons broeder Jozef.
Baza is een Spaansche stad met 13 000
inw. in d. prov. Granada, door een vruchtbare
streek met vruchtboomen omgeven. In d.
Moorschen tijd had deze stad 50 000 inw. en
wedijverde zij in belangrijkheid met Malaga
en Murcia. In 1810 versloeg d. Frans. maarschalk Soult hier een overmacht v. 20 000
Spanjaarden.
Bazaar is een Oostersche naam voor een
openbare verkoopplaats v. allerlei waren, 't
zij een overdekte straat of open markt met
zuilengalerijen. d. Bazaar v. Ispahan is door
zijn pracht, die te Tauris door zijn omvang
vermaard. In d. groote Europeesche steden
geeft men d. naam v. bazaars a. groote winkels, waar een groote verscheidenheid v.
artikelen te zien is, zonder dat d. bezoekers
verplicht zijn te koopen, winkels met zoogen.
entrée libre.
Bazaine

(FRANC. ACHILLE), geb. in 1811
uit een famine, waarvan vele leden Frankrijk
in d. oorlog hebben gediend, trad in 1831 d.
militaire loopbaan in, en verdiende d. epauletten en 't Kruis v. 't Legioen v. Eer in
Afrika. In d. Krim-oorlog bewees hij zulke
goede diensten, dat hij na d. overgave v. Sebastopol er tot gouverneur werd aangesteld,
in welke kwaliteit hij a. 't hoofd v. 13 000
man 't welverdedigde Kinburn veroverde. Bij
d. expeditie in Mexico in 1863 werd hij opvolger v. maarschalk Forey, zoodat hem d. vestiging v. keizer Maximiliaan en d. onderwerping v.'t land werd opgedragen. Hoewel
hij menig schitterend wapenfeit volvoerde,
slaagde hij hierin niet, en schijnt hij in 't
algemeen meer zijn eigen belang dan dat v. d.
nieuwen Staat behartigd te hebben. Na d.
inscheping v. 't Fransche leger was Maximiliaans toestand onhoudbaar; hij viel in handen der Mexicanen en werd gefusilleerd. Bazaine bleef in weerwil v. deze mislukte onderneming d. gunst v. Napoleon III genieten;
hij werd tot maarschalk verheven, en toen d.
oorlog tegen Pruisen uitbrak, werd hem d.
gewichtige stelling v. Metz toevertrouwd.
Deze vesting was schier onneembaar, en hij
beschikte over een ontzaggelijken voorraad
v. levensmiddelen en krijgsbehoeften en had
weinig minder dan 200 000 man onder zijn
bevel. Hiermede leverde hij wel een reeks v.
bloedige gevechten, maar na 's Keizers nederlaag en gevangenneming bij Sedan in Sept. 1870
wisten d. Pruisen Bazaine geheel in te sluiten en in Oct. 1870 te doen capituleeren, zoodat Metz met al 't krijgsmaterieel en d. geheele
armee in 's vijands handen kwam. Bazaine
zelf bleef vrlj, bezocht Napoleon III op Wilhelmshehe bij Kassel en keerde na d. vrede
in Frankrijk terug. Hier werd hij echter voor
een krijgsraad gedaagd, v. verraad, verstandhouding met d. vijand en d. afgezette keizerlijke familie beschuldigd,. en in Dec. 1873 ter
dood veroordeeld. d. President der Republiek,
MAC MAHON, verzachtte dit vonnis tot twintig
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jaar vestingstraf, die hij op 't eil. s. MARGUERITE tegenover Cannes, zou ondergaan. Zijn
gemalin, een jeugdige Mexicaansehe, waagde
een avontuurlijke onderneming om hem te
verlossen. In d. nacht v. 10 Aug. 1874 gelukte
't haar Bazaine in een kleine boot of te halen en naar Italie te brengen. Bazaine vestigde zich daarna te Madrid, deed eerst door
verdedigingsschriften veel v. zich spreken,
maar verzonk in vergetelheid, en overl. te
Madrid op 23 Sept. 1888.
Bazancourt (CESAR, baron de), geb. in 1810,
was onder Lodewijk Filips koninkl. bibliothecaris, en vervulde gedurende d. Krim-oorlog
in 1855 een zending v. 't ministerie v. Binnenl.
zaken naar 't leger. Hier vond hij bouwstof
tot zijn: „Cinq moil an camp devant Sebastopol" en„L'expedition de Crimee” (2 dln, 3e
dr. 1857). Evenzoo gaf een zending naar 't
leger in Italie in 1859 hem gelegenheid tot
't beschrijven v. „La campagne d'Italie" (3e
dr. 1862). Hij schreef ook een reeks romans en
't historisch werk „Histoire de Sicile sous les
Normands" (2 dln, 1846), en overl. 25 Jan. 1865.
Bazard (s. AMAND), geb. 1791, stond met
ENFANTIN a. 't hoofd v. t S. SIMONISMUS (zie
dat art.). Hij nam deel a. d. samenzwering
der CARBONARI, stichtte met ENFANTIN in 1825
't Simonistisch tijdschrift „Le Producteur",
hield in 1829 te Parijs druk bezochte voorlezingen over zijn stelsel, die hij in hoofdzaak
uitgaf onder d. titel v. „Exposition de la
doctrine de s. Simon"; maar hij geraakte in
onmin met Enfantin, trok zich terug, en overl.
te Courtry op 29 Juli 1832.
Bazin de Raucon (ANAls), geb. 26 Jan.
1797 te Parijg, studeerde in d. rechten, yestigde zich als advocaat, schreef verdienstelijke
opstellen in dagbladen en tijdschriften, en later
doorwrochte historie-studien, vooral „Histoire
de France sous Louis Treize", dat in 1837 in
2 dln verscheen, en in 1846 in 4 dln herdrukt
werd. Hij overl. in 1850.
Bazui.n (d.) is een muziekinstrument, dat
bij d. Israelieten in gebruik was. d. Inrichting
kennen wij niet juist; waarschUnlijk stond 't
tuss. d. trompet en d. waldhoorn in. Thans
verstaat men onder d. naam v. bazuinen d.koperen blaasinstrumenten, die door schuivende,
eenmaal gebogei, buizen kunnen verlengd en
verkort worden, om aldus versch. tonen voort
te brengen. In 't Italiaansch en Fransch
wordt dit instrument trombone genoemd en
bij ons in alt-, tenor- en bas-bazuinen onderscheiden. d. Eerste komt in toonhoogte met
d. altviool overeen en heeft denzelfden sleutel;
d. tweede komt gedeeltelijk en d. derde geheel
met d. violoncel in toonhoogte en omvang
overeen. In d. orgelwerken komt eon register
voor, dat denzelfden naam draagt, gewoonlijk
in 't pedaal; 't is een 8-, 16- of 32-voets toon
en een der krachtigste tongwerken ; in maaksel komt 't vrij nabij a. 't trompet-register.
Bdellium is welriekende harsachtige gom,
die in stukken ter grootte v. een okkernoot
in d. handel komt. Zij wordt aangevoerd uit
Afrika v. d. Balsamodendron africana, uit Arabig v. d. Balsamodendron mukul en uit
v. d. Daucus gummifer, Lam. Goede bdellium
is geelbruin ; doorschijnend; uitwendig vettig
glimmend ; op d. breuk was-achtig; riekt naar
myrrhe, heeft een s. gew. v. 1,371; lost op
in verdunden alkohol, en bestaat uit 69 pct
bars, ruim 9 pct gom, ruim 30 pct bassorine
en ruim 1 pct vluchtige olie.
.Bdellometer heet een instrument, door
Sarlandiere uitgevonden, om d. bloedzuigers
te vervangen. 't Is echter slechts een kopglas
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met eon toestel om 't blood uit te pompen. In
Engeland, Frankrijk en Duitschland heeft men
meermalen getracht, lets uit to vinden, dat
men tot dit oogmerk kon gebruiken, maar
tot heden is nog niets gevonden, dat geheel a.
d. verwachting beantwoordt.
B- dur, Zie Toonkunst.
Beach (MICHA2L rums), geb. te Londen in
1837, ontwikkelde zich tot een bekwaam
staatsman, werd in 't Parlement gekozen,
stond behoudende beginselen voor, werd in
1868 in 't ministerie DISRAELI opgenomen, en
verkreeg in ieder nieuw behoudend ministerie
een portefeuille, meest als staats-secretaris
d, laatstel a in 't ministerie SALIS voor Ierland,
optrad.
BURY, dat in
n Aug.
Beachey of Bevesier is een ver vooruitspringende krijtrots, 180 M. hoog, op d. Eng.
kust in 't Kanaal, tuss. Hastings en Brighton.
Hier redde Evertsen ooze vloot in d. ongunstigen zeeslag tegen d. Franschen op 1
Juli 1690.
Beaconsfield, Zie DISRAELI.
Beard (GEORG MILLER), geb. 8 Mrt 1825,
to Montville in Connecticut, vestigde zich
in 1866 als arts voor zenuwlijders to NewYork, waar hij 23 Jan. 1883 overl. Hij heeft
Teel geschriften over zijn wetenschap in 't
Licht gegeven, die ook in Europa gunstig ontvangen werden, o. a. „Our home physician"
(1869); „Eating and drinking" (1870); „Stimulants and narcotics" (1871); The scientific basis
of delusions" (1877); „Nervous exhaustion,
neurasthenia" (1880) en „Seasickness" (1881).
Na zijn dood verscheen nog zijn „Sexual neurasthenia' (1884).
Beam heet een deel v. 't voormalige Gascogne, in Z-.W-. Frankrijk; 't droeg voorheen
d. titel v. vorstendom ; thans maakt 't een
deel uit v. 't dep. der Neder-Pyrenean ter
grootte v. 71 vk. geogr. mijl ; 't levert niet veel
koren, maar wel vlas, hout goeden wijn en
kleine sterke paarden op. d. Bewoners komen
in zeden on gewoonten veel met d. Basken in
Spanje overeen. Pau is d. voorn. stad. In 1620
werd Beam door Lodewijk XIII met Frankrijk
vereenigd. Hendrik IV en Bernadotte (koning
Karel XIV Jan v. Zweden) zijn in dit gewest
geboren.
Beatrice was d. geliefde v. DANTE ALIGHIERI; zij heette B. PORTINARI, en was in
1265 geb., maar overl. reeds op 26-jarigen
leeftijd. Dante beminde haar ridderlijk on
edel; zjj was 't onderwerp zijner schoonste
.canzones on sonnetten; zijn heerlijkste scheppingen werden door d. gedachte a. haar
bezield.
Beatricius. Van dozen beroemden grayour, die vroeger met N. Beatrizet on Julius
Bonasone verward werd, kent men alleen d.
werken, waarvan d. eerste proeven 't jaartal
1532 of 1533 dragon. Ztjn ware naam is evenmin als 't jaar v. zijn geboorte on sterven
bekend. Zijn monogram iis een op een dobbelsteen staande B; daarom noemt men horn
den Meister mit dem Warfel, le maitre du cid
of maestro del dado. Een eenvoudige maar
regelmatige manier kenmerkt zijn gravuren,
die op work v. Marc Anton gelijken, hoewel
zij niet zoo bevallig zijn. BUna alle zijn naar
werken v. Raphael of dens school uitgevoerd.
Bartsch beschrijft in zijn „Peintre graveur"
(D. XV. blz. 184-283) 85 platen v. dozen meester.
Beatrizet (Nicolas) of .13eautrizet. Doze
graveur, to Thionville in Lotharingen geb.,
leefde in 't midden der 16e eeuw, en was
volgens Bartsch, eon leerling v. Marc Anton,
wiens manier hij volgde. Zjjn platen munten
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uit door d. onderwerpen, die meest naar beroemde meesters zijn gevolgd, en worden
daarom in d. meeste groote verzamelingen
bewaard, maar voldoen weinig, door zwakheid v. bewerking on teekening. Bartsch beschrjjft in zijn „Peintre graveur" (D. XV. bladz.
243-272) 108 platen v. dozen meester, die niet
met Noel Bonifacio moot verward worden, met
wien hij dezelfde naamcijfers voert. Beatrizet
heeft ook platen v. andere meesters gegraveerd,
en werkte veel voor d. kunsthandelaar Lafrere
to Rome.
Beattie (JAKss), wijsgeerig schrijver en
dichter, werd in 1735 to Lawrencekirk in 't
graafschap Kircardine in. Schotland geb. Hij
werd eerst hoogl. in d. wijsbegeerte a. d. universiteit to Edinburg en vervolgens to Aberdeen, waar hij in 1803 stierf. Hij trad met
Th. Reid en Oswald krachtig tegen 't scepticismus v. zijn landgenoot Hume op. Zijn wijsgeerige schriften zijn: „Essay on the nature
and immutability of truth" (Edinb., 1770, Lond.
1848); „Elements of moral Science" (Loud., 1790) ;
Theory of the Language" (1788) en „Dissertations moral and critical" (Lond., 1783), waarin
belangrijke beschouwingen over taal, natuur,
kunst en aesthetiek voorkomen. Zijne dichtwerken, waaronder vele elegien, zijn : The
Minstrel or the progress of Genius" (1774) en
The judgement of Paris" (1765). Zij zijn in zijn
„Original Poems" (1760) en in d. „Poems on
several subjects" (London, 1766) bijeenverzameld. Zijne wijsgeerige schriften zijn gedeeltelijk in 't Nederl. vertaald.
Beaucaire is een kleine stad in 't Frans.
departement du Gard (Nader-Languedoc) a. d.
Rhone, die 38 KM. verder in d. Middell. zee
stroomt, juist tot a. doze plaats door tamelijk
groote schepen bevaren kan worden, en hier
een schipbrug heeft, die 't tegenover liggend
Tarascon met Beaucaire verbindt, waarmede
't ook door een tunnel, die onder d. rivierbedding loopt, gemeenschap heeft. Er is een goede
haven; 't aantal inw. is bijna 10 000. Zeer beroemd was in vroegeren tijd d. jaarmarkt v.
Beaucaire, in 1217 door Raimond II, graaf v.
Toulouse gesticht, on omdat d. verkoop v. alle
artikelen daar v. inkomende rechten on belastingen vrij was, door kooplieden uit Europa,
Afrika, d. Levant, Armenia en Perzie bezocht
werd. Doze markt begint 21 Juli on duurt 7
dagen. In 1817 kwamen er nog 80 000 menschen
handel drtiven, voorn. in wijn, olie, amandelen,
zijden en wollen stoffen. d. Kooplieden, die in d.
stad niet onder dak gebracht kunnen worden,
zoeken buiten, in een groot dal in tenten on
hutten huisvesting.
. Beauce is eon vruchtbare vlakte, t. Z.-W.
v. Pans, bijna geheel a. d. graanbouw gewijd.
Zij vormt 't grootste deel v. 't Fr. depart.
Eure-et-Loir; d. hoofdst. heet Chartres.
Beauchamp (ALPH. D.), geb. to Monaco
in 1767, trad eerst in Piemonteeschen krijgsdienst, en toen d. Revolutie zich uitbreidde,
in Franschen staatsdienst. Hij heeft veel historische werken, meest over zijn tijd, geschreven, die, wig hij als betrouwbaar ooggetuige
optrad, als geschiedk. bronnen to beschouwen
zijn. In 1806 schreef hij „Histoire de la Vendee
et des Chouans", die kort na elkander drie
drukken beleefde, en zooveel ergerlijke handelingen a. 't licht bracht, dat hij er voor
gevangen genomen on geinterneerd werd.
Verder schreef hij Histoire de Perou" (2 dln,
1808); „Histoire -de Bresir (3 dln, 1815); nHistoire de la campagn.e de 1814 et 1815" (2 dln,
1816); „Histoire de la revol. d. Piemont" (2 dln,
1823) on ,,Revolution d'Espagne" (2e dr. 1822).
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Beauchamp (JOSEPH DE), een bekwaam

en ijverig sterrekundige, leerling v. La Lande,
werd 29 Juni 1752 te Vesoul in Frankrijk geb.
Zijn oom, die in 1774 tot bisschop v. Babylon
benoemd was en zijn neef in dit ambt wilde gebruiken, liet hem te Parijs 't Arabisch, d. godgeleerdheid en penningkunde beoefenen. Beauchamp vond smaak in d. wetenschap en
woekerde met zijn studietijd. Hij vertrok in
1781 naar Babylon, om daar zijn oom, die
te Aleppo vertoe-fde, v. dienst te zijn. Hij
kreeg, door toedoen v. La Lande, v. d. admiraliteit eenige sterrek. werktuigen, waarvan hij een voortreffelijk gebruik maakte. In
1784 reisde hij v. Bagdad naar Bassora, en
ontwierp een kaart v. d. loop v. d. Tiger
en Euphraat, v. Diarbekir tot a. d. golf v.
Perzie, die hij a. La Lande zond. Gedurende
zijn verblijf te Babylon ontwierp hij een kaart
v. Mesopotamie, en verzamelde hij voor d.
abt Barthelemy Arabische handschriften en
kopieon v. gedenkstukken, bijschriften, medailles, die hij in dat gebied vond. In 1787 reisde
hij op aanraden v. La Lande, naar d. Kaspische zee, om d. ligging ervan en 't aangrenzende deel v. Perzie te bepalen, waaromtrent
men 5 a 6 graden in 't onzekere was; hij deelde
d. uitkomst dezer onderneming a. d. Fransche
academie mede, vervaardigde een kaart v.
dezen tocht, en kwam v. deze Perzische reis
nog in 'tzelfde jaar terug. d. Intrekking zUner
jaarwedde dreef hem naar Parijs terug, waar 't
zijn vriend La Lande eerst in 1795 gelukte, bij
d. Nationale conventie een schadeloosstelling
voor hem to verwerven. Hij werd tot consul te
Mascate in Arabia aangesteld, vertrok derwaarts, maar kwam eerst in Nov. 1797 te
Konstantinopel. Op deze reis verbeterde hij
d. kaart v. d. Zwarte zee. Hij vervoegde zich
in Egypte bij Bonaparte en hood aan, om
met voorslagen v. vrede naar 't Turksche
hof te reizen, doch d. Engelschen namen hem
gevangen. Eerst bij d. vrede v. 1801 herkreeg
hij zijn vrijheid. Hij vertrok toen naar Konstantinopel, maar overl. te Nizza, 19 Nov.
1801, als een offer v. zijn ijver. — Beauchamp
bezat groote verdiensten en kundigheden. Een
groot deel zijner werken is in 't „Journal des
S avants" opgenomen; La Lande gaf er een
lijst van in zijn „Bibliographie astronomique."
Beaufort (LIEVEN FERDINAND D.), afstammeling v. een uitgeweken Fransch gesl., werd
9 Oct. 1675 op 't fort s. Anna bij Hulst
geb. Hij trad in staatsdienst, werd pensionaris v. Sluis, later v. Tolen en gecommitteerde der Admiraliteit v. Zeeland. Hij overl.
9 Nov. 1730 te Middelburg. Hij schreef een
„Verhandeling over d. vrijheden v. d. burgerstaat” en „'t Leven v. Willem I, prins v.
Oranje", waarin wel naar verband tuss. oorzaken en gevolgen is gestreefd, maar in omslachtigen Stijl sterk aristocratische beginselen
worden voorgestaan.
Beaufort (HENRI ERNEST GROUT DE), geb.
in 1798 te Aubevoie in 't Fr. depart. Eure,
trad in 1812 in d. zeedienst, waardoor bij hem
d. lust ontwaakte, onbekende landen en inzonderheid Senegambia te bereizen. In 1823 begaf hij zich met ondersteuning der Fransche
regeering op weg, en deed hij in d. volgende
twee jaar drie reizen langs d. Gambia, d.
Faleme-rivier en d. Senegal, waarbij hij telkens dieper Oostelijk 't binnenland indrong,
en onder groote ontberingen en gevaren Bamboek en d. watervallen v. Feloe en Gavino,
die nog door Been Europeaan gezien waren,
bereikte. Hij koos Bakel a. d. Senegal tot
basis zijner tochten, mat d. hoogte v. 't ter-
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rein, berekende d. lengte en breedte der belangrijke punten, bracht d. loop der rivieren in
kaart, en beschreef zijn ervaringen, maar in
1825 werd hij te Bakel door een hersenkoorts
aangetast, waaraan hij 1 Sept. bezweek.
Beaufortia is d. naam v. een plantengesl. uit d. fam. der myrtaceen en bevat fraaie
immer groene heesters, die in Nieuw-Holland
thuis behooren, maar ook bij ons in potten
gekweekt worden, opdat zij s winters tegen
vorst kunnen worden behoed. d. Schoonste
soorten zijn : B. decussata en B. spersa met
scharlakenroode, en B. splendens met matroode bloemen.
Beauharnais

(FANNY MOUCHARD, COM-

tesse de) werd in 't midden der 18e eeuw te
Parijs geb. Haar vader, ontvanger-generaal v.
Financial, gaf haar een voortreffelijke opvoeding. Zij was reeds op haar tiende jaar dichteres, en binnen weinige jaren werden hare
verzen met d. beste v. haar tijd gelijk gesteld.
Zij huwde d. graaf d. Beauharnais, maar dit
huwelijk was niet gelukkig. Na weinig jaren
scheidden zij, en nu gaf zij zich weder met
geestdrift a. d. studie over. Zij bewoonde 't
kiooster der Visitandines in d. rue du Bac
waar Mably, Bitaube, Bailly, d'Arnaud, Mercier, Dorat, Cubieres-Palmezeaux en Rail de la
Bretonne haren omgang zochten. Op een reis
naar Italia word zij overal met onderscheiding ontvangen; bare soirees te Parijs werden beroemd. d. Geleerden en kunstenaars v.
haar tijd bezochten die. Hare talrijke werken
behooren in aard en stijl tot d. school v. Dorat,
Marivaux en Demoustier. Sommige onderscheiden zich door verhevenheid v. gedachten
en diepe kennis der zeden en staatkunde v.
haren tijd. Vele zijn verzameld in d. „Oeuvres
de la Comtesse de Beauharnais" (2 vol. Amst.
1772-1776); „A tous les penseurs saint" is
een apologie der vrouwen en een geestig en
vroolijk pleidooi tegen d. onrechtvaardige
eischen der mannen; ook schreef zij Lettres
de Stephanie" (1778, 3 vol.) en „L'Abaillard
suppose ou le sentiment a l'epreuve".ZU stierf
in 1812.
Beauharnais (ALEXANDRE vicomte de)
was, evenals zijn echtgenoot, J osephine Tascher de la Pagerie,. die later keizerin v. Frankrijk werd, op Martinique geb. Kort na 't huwelijk reisde 't echtpaar naar Frankrijk, waar
alles d. Omwenteling voorspelde, en 't huis
v. Beauharnais weldra een verzamelplaats
werd v. d. Groote wereld. Eer nog d. Revolutie uitbrak, werd Beauharnais door d. adel
v. Blois naar d. Staten-generaal afgevaardigd,
waar hij zich hevig tegen d. Boning uitliet,
en d. Nationale vergadering benoemde hem
in 1791 tot haar voorzitter. In 1793 werd hij
opvolger v. Custine, als bevelhebber over 't
leger a. d. Rijn; doch kort daarna gevat, en
op 23 Juli 1794 geguillotineerd, vijf dagen voor
d. val v. Robespierre. Josephine stond ook
reeds op d. lijst der veroordeelden; doch d.
28e Juli redde haar leven.
Beaulieu (JEAN PIERRE DE), geb. in 1725
te Lathuy in Belgie, trad in Oostenrijkschen
krijgsdienst, en bewees in ondergeschikten
rang reeds groote diensten in d. Duitschen
successie-oorlog en in d. Zevenjarigen oorlog.
Bij d. onlusten in d. Zuidelijke Nederlanden
onder keizer Jozef II slaagde hij zoo goed in.
't smel beteugelen der ongeregeldheden, dat
hij tot luit.-generaal bevorderd werd..In dezen
rang streed hij met afwisselend geluk tegen
d. Fransche revolutie-legers v. 1792 t. 1795. BU
Jemappes, Quievrain, Meenen en Fleurus verwierf hij lauweren en bevordering, zoodat
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Eteatunarchais (PIERRE AUGUSTIN CARON

was d. zoon v. d. horlogemaker Caron,
en werd to Parijs 24 Jan. 1732 geb. Nadat hij
tot zijn dertigste jaar in 't vak zijns waders
gewerkt had, won hij d. gunst v. d. heer Franquet en zijn echtgenoot. In 1756 reisde hij
naar hun landgoed, maar vond d. heer Franquet dood ; Caron huwde met d. weduwe en nam
naar 't landgoed, dat hij door haar verkreeg,
d. naam aan v. Beaumarchais. Zijne vrouw
stierf na een jaar. Hij huwde een tweeds, en
toen ook daze overl., een derde vrouw, die
beiden rijk waren, maar even spoedig ats d.
eerste stierven. Hij streefde v. nu aan naar
letterkundigen roam. Hij het twee tooneelstukken vertoonert: nEugenie" on Les deux
amis", doch met genngen bijval. Zijn eigendommelijk talent ontwikkelde hij in een proces
tegen Lablache en Goetzmann. Twisten tuss.
't ministerie en d. gerechtshoven verdeelden
toen d. meeningen, of liever, ieder was tegen
't toenmalige parlement Maupeou gestemd,
waarvan Goetzmann lid was. Hiervan trok
Beaumarchais partij : hij schreef tegen hem
zijn beroemde „Memoires" (Par., 1774), die met
scherpzinnige redeneering bitters bespotting
vereenigden en Beaumarchais een letterkundigen naam deden verwerven, die zelfs Voltaire nativerig maakte. Nog grootere vermaardheid verwierf zich Beaumarchais door zijn
tooneelstukken„Le Barbier de Seville” (1775)
en „Le Manage de Figaro" (1785). Sort voor d.
Omwenteling werd hp in 't proces v. d. bankier Kornman gewi kkeld en trof daarbp in
Bergasse een krachtig tegenstander aan. Hi j
verloor daarbp een groot deel v. d. achting,
die 't publiek hem als schrpver toedroeg, en
door zjjn opera „Tarare" (1787) niet teruggewonnen werd. Van zijn latere werken verdient
nog genoemd to worden: „Mes six (Vogues"
dat hp a. Lecointre toewpdde. Ofschoon hi j
zich zeer verrtjkt had, verloor hp in ongelukkige speculatln een groot deel v. gin verm
mogen
weder: zoo boette hp ongeveer een
illioen franken in bp zpn uitgave v. Voltaire's
werken. d. Staatkundige partijen gebruikten
hem in geheime onderhandelingen. Schoon hp
met d. hoofden der onderscheiden partijen op
vrij goeclen voet stond, werd 14 v. verraad
beschuldigd en naar d. Abdp gebracht; doch,
twee dagen voor d. versehrikkelpken Septembermoord bevrpd. Then nieuwe klachten tegen
hem rezen, vluchtte hij naar Engeland, waar
hij wegens schulden gevangen raakte. Na
velerlei lotgevallen kwam h11 to Hamburg,
maar keerde, then hP in 17g7 v. d. Wet der
emigranten geschrapt werd, naar Parps tern •
hij stierf daar 19 Mei 1799 plotseling. In 1
verscheen een „Vie de Beaumarchais" en in
1809 een uitg. v. al zUn werken in 7 dln.
DE)
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in Mei 1796 tot opperbevelhebber v. 't leger
in Italit5 benoemd werd. Tegen 't talent v. d.
jeugdigen Napoleon en 't onstuimig voortdringen der Franschen schoot echter d. kracht
en tactiek v. d. 70-jarigen Beaulieu te kort.
Na d. moorddadige nederlaag bij Lodi retireerde
htj tot achter d. Mincio. Hij legde 't opperbevel
neder, werd vervangen door WURMSER, en trok
zich terug op zijn buitenverbli jf to Linz, waar
hij in 1820 overl.
.Beaurnanoir (JEAN, chevalier de) was een
wapenbroeder v. DUGUESCLIN (zie op dien naam),
in d. oorlog tuss. Engeland en Frankrijk in
d. 14e eeuw. Hij verdedigde d. stad Josselin
in Normandii; met kracht en beleid en stond
a. 't hoofd der 30 Franschen, die bij dat beleg
een gevecht in 't open veld tegen 30 Engelschen streden.

Beaumelle

(LAURENT ANGLIVIEL DE LA)

was een groot geleerde en scherpzinnig criticus, geb. 28 Jan. 1727, te Vallerangue, in
Languedoc. en gest. to Parijs, 17 Nov. 1773. Hij
werd in 1751 tot hoogleeraar in d. Fransche literatuur in Denemarken benoemd. Daar schreef
hij zijn eerste work „Mos pensees", waarin
een belangrijk bericht voorkomt over d. wijze,
waarop Voltaire en andere letterkundigen door
Frederik d. Groote ontvangen werden. Op een
reis naar Berlijn list hij zich a. Voltaire voorstollen, wien hij zijn „Pensees" aanbood,'tgeen
aanleiding gaf tot een onverzoenlijken haat
tuss. d. twee geleerden. In Mei 1752 kwam hij
to Parijs, en hij gaf daar in 't volgende jaar
zip „Notes sur le siècle de Louis XIV" in 't licht,
die oorzaak waren, dat hij zes maanden in d.
Bastille werd opgesloten. Na zijn ontslag
schreef hij zijn „Memoires de Maintenon."
Beaumont (FRANcis) vervaardigde gemeenschappelijk met John Fletcher een aantal tooneelstukken in d. trant v. die v. Shakespeare.
Daze werden in d. Engelsche schouwburgen
met veal toejuiching vertoond. Hun samenworking was daar tot een spreekwoord geworden. Beaumont was in 1585 op Grace-Dieu,
't stamgoed zijner familie in 't graafschap Leicester, geb., studeerde eerst to Oxford, daarna
to Londen In d. rechten, en stierf in 1616. Fletcher, een zoon v. d. bisschop v. Londen, word
in 1576 geb. en overl. in 1625. Hun tijdgenooten gaven a. hunne tooneelstukken d. voorkeur boven die v. Shakespeare, doch d. nakomelingschap heeft anders geoordeeld. Hunne
werken zijn meermalen uitgegeven: door Theobald, Sewart on Sympson in 10 dln to Londen,
1758; door Weber in .14 dln to Edinb., 1812;
door Darnley in 2 dln to Lond., 1839; door
Dyce in 13 dln to London, 1841—'48.
Beaumont (ALBANIS), teekenaar, etser en
landschapschilder, arbeidde in Engeland in 't
laatst der 18e en in 't begin der 19e eeuw.
Waarschijnlijk was hij in Piemont geb. en
zoon v. d. historie-schilder Beaumont. Hij
ondernam vele reizen, beschreef die, en versierde d. uitgave met platen, die getrouw naar
d. natuur geteekend en goad ge6tst zijn. In
1806 zond hij op d. tentoonstelling „Een storm
op zee" en „Een gezicht op 't meer v. Albano"
die met groote waarheid voorgesteld waren.
Zpn plaatwerken heeten: „Voyage pittoresque
aux Alpes Pennines" (Geneve, 1787); ,,Travels
from France to Italy through the Lepantine
Alps, or an itinerary of the road from Lyon
to Turin" (London, 1800) ,-Travels through the
maritime Alps from Italy to Lyon, across the
col de Tondo" (London, 1795); „Travels through
the Rhetian Alps from Italy to Germany
through Tyrol" (London, 1792); „Select views
of the antiquities and harbours of the South
of France" (1794) en „Descri tion des Alpes
Fresques ou cottiennes" (1 met eon atlas
m 4 dln).
Beaumont (snioN v.), in 1574 to Dordrecht
gob, word in 1606 pensionaris v. Middelburg
en in 1625 wegens Zeeland gecommitteerd in
d. vergadering der Staten-Generaal. In 1627
word hp toegevoegd a. 't gezantschap naar 't
Noorden, ter bemiddeling v. d. vrede tuss.
Zweden en Polon; in 1629 werd mode gec,ommitteerd door d. Staten-Genera, om prins
Frederik Hendrik naar 't beleg v. 's Hertogenbosch to verpzellen, en v. 1634 t. 1649 was
hp pensionans v. Rotterdam. In al daze betrekkingen verwierf d. roam v. groote bekwaamheid en ervarenheid als rechtsgeleerde.
Hp heeft in d. Lat., Fr. en Nederl. -taal gedichten vervaardigd, die niet zonder verdien-
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sten zijn. HU is d. schrjjver v. „Horae successivae, Tijdsnipperingen, amen en versen"
(Den Haag, 1638; Rotterdam, 1640). d. Lat. gedichten, die daarin voorkomen, zijn ook afzonderlijk door C. Boyers onder d. titel v.
S. Bellimontii, „Horse successivae" (Hagae
omit., 1644) in 't licht gegeven. In 1843 bezorgde J. Tideman een nieuwe uitgaaf der
gedichten v. Beaumont met inleiding en aanteekeningen.
Beaumont (JEANNE LE PRINCE DE), zuster
v. d. schilder Jean le Prince, werd to Rouaan
in 1711 geb.; to Luneville gehuwd, bewerkte
zij om 't wangedrag v. haar man een echtscheiding, wijdde zich a. d. opvoeding der
jeugd, en schreef versch. werken. In 1748 verscheen haar werk „Le triomphe de la verite."
Vervolgens zette zij zich in Engeland neder,
waar zij onder d. titel v. „Magasins" een volledig systeem v. opvoeding in 't licht gaf. Wel
is d. stijl niet onberispelijk, maar dit wordt
vergoed door d. zuiverheid v. beginselen en
d. kracht v. overtuiging, die er uit spreekt.
Behalve d. „Magasins des Enfants, des Adolescents, des Pauvres" schreef zij nog vele
andere werken. Zij overl. bij Anneci op haar
landgoed „La petite terre Chavanod" in 1780.

Beaumont

(JEAN BAPT. ARM. LOUIS LEON.

ELIE DE), geb. 25 Sept. 1798, to Canon in 't
Fr. dep. Calvados, studeerde a. 't College
Henri-quatre, deed eenige reizen, om zich
in d. geologie to oefenen, en word in 1824 mijningerueur. Hij werd in 1831 hoogl. in d. geologie to Parijs en in 1838 door d. regeering
naar Algiers gezonden, met opdracht er d.
bodem te onderzoeken. In zijn werk „Recherches sur quelques revolutions de la surface
du globe" ontwikkelde hij zijne theorie over
d. opstuwing der bergketenen in duidelijk v.
elk. to onderscheiden tijdperken, waardoor
wel niet d. ouderdom maar d. volgorde der
aardlagen wetenschappelijk is te bepalen. Doze
theorie vond algemeen ingang en bracht een
nieuwe richting in d. geologische wetenschap.
Nog meer roem verwierf hij door zijn „Carte
goologique de la France", m 6 bladen, met
medewerking v. Dufrenoy in 1840 uitgeg. en
in 1855 herdrukt met 2 dln tekst. Bovendien
heeft hij belangrijke monografign over mijnwezen en bergstructuur geschreven.
Beaumont - geweer ('t) is een achterlaadgeweer, in d. wapenfabriek to Maastricht vervaardigd volgens een gewijzigde inrichting
v. 't Fransche Chassepot-geweer, en in 1871
bij 't Nederl. leger ingevoerd. Sedert 1889 wordt
dit wapen naar 't stelsel v. VITALI en MANNmaim a. d. bovengenoemde fabriek vervormd
tot een repeteer- on ma gazijn-geweer.
Beaune is een stad, in Bourgondie, d.
hoofdplaats v. een district in 't depart. Cote
d'Or, tuns. Dijon en Chalons, a. d. rechteroever der Bourgeoise en a. d. spoorw. v. Parijs
n. Lyon. Een schoon hospitaal, door d. kanselier Rollin in 1443 gesticht, een kasteel en
fraaie kerken zijn d. voorn. gebouwen. Er is
een openbare boekerij met 36 000 deelen. Van
d. 11 000 inw. vinden d. meeste hun bestaan
in d. Bourgogne- en Champagne-wijnhandel,
die jaarlijks 25 000 h 30 000 HL. omzet, verkregen v. 1100 HA.
Beaune (FLORIMOND DE), geb. in 1601 to
Blois, en daar als raadsheer overl. in 1652,
was een verdienstelijk wiskundige, bevriend
met DESCARTES. Hij 15 als d. grondlegger der
analytische meetkunst to beschouwen, en
leerde d. kromme lijnen bepalen uit d. gegeyens harer tangenten, waardoor d. aanleiding
gegeven werd tot 't vinden der integraal-

503

. BEA.

rekening, zoodat bij die rekening nog altijd
d. „Stelling v. Beaune" gebruikt wordt.
Beaunoir (ALEX. LOUIS), geb. to Parijs in
1746, on daar overl. in 1823, heette eigenlijk
ROBINEAU en was abbe, maar zette zijn naam
om, on legde zijn geestelijke waardigheid neder,
toen hij in 1777 't blijspel „Amour-quateur"
had geschreven, dat grof zinnelijk was, maar
grooten opgang maakte. Hij vervaardigde nu
een aantal geestige blijspelen, vaak met
scherpe toespelingen, die met toenemenden
bijval ontvangen en door geheel Europa vertoond werden (o. a. „JerOme Pointre", alleen
to Parijs 150 maal), maar hem bitters vijanden on hevige vervolging bezorgden, zoodat
hij achtereenvolgens naar Belgi8, Rusland en
Pruisen moest wijken. Onder Napoleon I kwam
hij in Frankrijk terug, en kreeg hij een betrekking bij 't ministerie v. Politie en daarna
bij dat v. Binnenl. zaken. Sedert schreef hij
ernstiger stukken en ook een histor. roman:
„Attila, le fleau de Dieu".
Beaurain (JEAN DE). een beroemd aardrijkskundige, in 1696 in Artois geb., studeerde
onder Samson en volgde hem op als „Geographe du roi". Hij heeft veal geschreven,
o. a. „Calendrier perpetuel" (Paris, 1724) en
„Histoire militaire de la campagne de Flandre", (ibid. 1756, Potsdam, 1783-1787, augm.).
Zijn zoon schreef: „Coates ipour la campagne
du grand Conde en Flandre" (Paris, 1774) on
„Les quatre demieres campagnes de Turenne"
(ibid. 1782).
Beauregard, een der opperbevelhebbers
in d. strijd v. d. Zuid-confederatie tegen d.
N.-Amerikaansche Vereenigde Staten, heette
eigenlijk PETER GUSTAF TOUTAU, maar noemde
zich zoo naar d. slaven-plantage zijns vaders.
Hij studeerde op d. militaire school te Westpoint, werd in 1838 artillerie-officier en verwierf in d. oorlog tegen Mexico (1847) d. rang
v. kapitein. Toen in 1861 d. opstand der slavenhoadende staten uitbrak, koos hij hunne
partij ; hij diende die als brigade-generaal. Hij
bestuurde d. aanval op 't fort Sumter, en won
als opperbevelhebber v. 't leger in Virginia d..
bloedigen slag bij Bull-Run. Dit was 't keerpunt v. zijn krijgsroem ; in 1862 verloor hij d.
slag bij Shiloh, on toen d. zaak in 't Zuiden
moor en meer verachterde, waren zijn verliezen oorzaak, dat Charleston zich a. 't Noorden moest overgeven (1865). Hij trad then v.
't oorlogstooneel, eer nog 't Zuiden d. strijd
had opgegeven.
Beausar (ABR. THEOD.), gob. 9 Sept. 1785 to
Oosterland op Duiveland, studeerde in d. godgeleerdheid te Leiden, en werd predikant in
versch. gemeenten, laatstelijk to Klundert,
waar hij 20 Oct. 1836 overl. Hij was een geleerd man, lid v. 't Zeeuwsch genootsch. v.
wetensch. en schrijver v. verdienstelijke godgeleerde en letterk. werken.
Beausobre (ISAAC), Protest. godgeleerde,
geb. to Niort in 1659, vluchtte uit Frankrijk
en werd to Berlijn hofprediker. Hij stierf in
1731, na versch. werken in 't licht gegeven
to hebben, o. a. „Histoire du Manichersme"
(Amst. 1734-1739, 2 vol.) en „Sermons" (4 vol.
to Geneve). Zijn zoon CH. LOUIS DE B. in 1690 to
Dessau geb., werd predikant to Berlijn, waar
hij in 1753 stierf. Zijn voorn. werk is „Discours
sur le Nouveau Testament", zUnde een vervolg op 't werk v. Saurin; ook voltooide hij
't werk v. zijn vader „Histoire de la reformation". Een tweeds zoon v. Isaac, LOUIS DE
B., werd in 1730 to Berlijn geb. en door Frederik d. Groote, toen kroonprins, geadopteerd.
Begiftigd met een jaarwedde v. 1600 fr. ging
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deze naar Frankfort a. d. Main om zich op
d. letteren toe te leggen, en vervolgens tot
dat doel naar Pans. Te Berltjn teruggekeerd,
werd htj geheimraad des Konings en lid v. d.
academe. Hij stierf in 1784. Men heeft v.
hem „Dissertations philosophiques sur la nature du feu" (Berlin, 1764); „Des songes d'Epicure" (1756) en „Introduction gOndrale a l'etude
de la politique des finances et du commerce"
(ib. 1771, 3 vol.)
Beauvais is d. hoofdplaats v. 't Fr. dep.
Oise, a. d. Therain, met eenige voorsteden,
kerken, 2 hospitalen, een maats. v. d. landbouw, een klein kabinet v. naturalign en
16 000 inw. Er zijn fabrieken v. keurig bewerkte tapijten, leder, laken en wolien sta=
fen, en in d. nabijheid weverijen voor linnen,
wol en katoen. Ook zijn er in d. nabijheid
twee koude mineraal-bronnen. Beauvais bestond reeds ten tijde der Romeinen; 't heette
toen Caesaromagus en later Bellovacum. In
845 en 1115 werd hier concilie gehouden.
Beauvais werd in 850 door d. Noormannen
geplunderd; in 1358 barstte er d. boeren-oorlog
uit, bekend onder d. naam v. „la Jacquerie".
Beauvais is to vergeefs belegerd in 1443 door d.
Engelschen, en in 1472 door Karel d.itoute met
80 000 manoen d. vrouwen onder aanvoering
V. Jeanne H
Hachette d. storm hielpen afslaan.
Beauvais (J. B. CH. M. DE), bisschop v.
Senez, in 1731 to Cherbourg geb., legde zich
inzonderheid op d. kansel-welsprekendheid
toe, en verwierf binnen kort zulk een grooten roam als redenaar, dat hij a. 't Hof geroepen werd. Hoewel hij in zijn strenge leerredenen niemand ontzag, verwierf hij 't bisdom
v. Senez, waarvan hij in 1783 afstand deed.
Hij stierf in 1790. d. Abt Gallard heeft zijn
„Sermons panegyriques et Oraisons funebres"
(Paris, 1807, 4 vol.) uitgegeven. Eenvoudigheid
en wegslependheid zijn d. kenmerken der
welsprekendheid v, dezen prelaat.
Beauvais (GuiLL.), oudheidkundige, geb.
in 1698, overl. in 1773 to Orleans, was inzonderheid ervaren in d, penningkunde, waarover
h eenige werken schreef, o. a. „Hist. abregee
des Empereurs Romains par les medailles"
(Paris, 1767, 3 vol.).
Beauvais (CH. NICOLAS), geb. to Orleans
in 1745 kwam in 1786 te Pans, waar hij tot
gedeputeerde v. d. Wetgevende vergadering
en d. Conventie werd gekozen. Naar Toulon
gezonden, toen die stad in d. macht der Engelschen kwam, werd hij gevangen gehouden
en ellendig behandeld, tot Bonaparte d, stad
herwon. Hij stierf in 1794 to Montpellier a. d.
gevoIg.en der to Toulon ondergane mishandeHij gaf uit d. „Essais historiques sur
Orleans" v. Polluche, schreef „Description
topographique du mont Olivet" (1783) en vertaalde Ammons „Surdus loquens" (1779). Zijn
noon LOUIS B. nam deel a. d. krijgstocht in
Syria, word door d. Turken gevangen genomen, keerde na achttien maanden naar Frankrijk terug, streed in Spanje, in 1818 a. d.
Rijn, en maakte zich toen meester v. Neuss.
Hij was verheven tot baron en brigade-generaal. Gedurende d. honderd dagen voerde hij
't bevel over Bayonne. Na d. Restauratie
werd htj hoofdredacteur v. 't belangrijk werk
„Victoires et conquetes des armees flancaises"
(door Pan-Koucke uitgeg.). Hij werkte ook
made a. 't „Journal militaire" en a. d. „Biographic universelle" v. Weiss. Hij stierf in 1880.
.Beauvais, Zie Paiisot de Beauvais.
Beauvarlet (rAcqtrEs FIRYIN), beroemd
graveur, to Abbeville in 1733 geb. en to Pans
in 1797 gest., leerde d. kunst bij Ch. Dupuis

504

BEA.

en L. Cars on heeft veel gedaan om d, bedorven smaak zijns tijds to verbeteren. Zijn manier was breed en schilderachtig en in lateren
tijd verwierf hij zich, door groote uitvoerigheid, onverdeelden bijval. d. Gravuren in zijn
still zijn nog gezocht : „La lecture" on „La
conversation Espagnole" beide naar Van Loa
(in fol.) werden op verkoopingen to Pans,
met 80 a 270 francs betaald. Even gezocht
zijn d. zeven gravuren (in dw. fol.) naar d.
schildenen v. De Troy, die „d. gesch. v. Esther"
voorstellen. Behalve naar d. werken zijner
land- en tijdgenooten heeft hij ook naar die
v. G. Dou, Teniers on L. Giordano gegraveerd.
Beauvau (RENE FRANgOIS DE), gesproten
uit een jongeren tak v. 't geslacht Beauvau
in Poitou, werd in 1664 geb. on stierf in 1739.
Hij was achtereenvolgens bisschop v. Bayonne,
Doornik, on aartsbisschop v. Toulouse, en
gedurende twintig jaar president der Staten
v. Languedoc. Aan zijn zorg heeft men d.
„Description du Languedoc" (in 5 vol. door d.
Benedictijnen v. s. Maur); d. „Description gOographique et PHistoire naturelle du Languedoc" (door d. SociOtO Acad. d. Montpellier) te
danken.
Beauzee (NicoLA.$), lid der Fransche academie, werd in 1717 to Verdun geb. Hij had
een bijzonderen smaak voor en geschiktheid
tot 't aanleeren v. talon, en legde zich inzonderheid op d. grammatica toe. Hij volgdo
Dumarsais op in 't stollen v. grammaticale
artikelen voor d. Encyclopedic. Daze had slechts
d. art. A. B. C. opgesteld, toen hij stierf (1756).
BeauzOe arbeidde in d. geest v. zijn voorganger.
't Voorn. voortbrengsel v. zijn pen is : „Grammaire gOnerale ou exposition raisonnOe des
eldments necessaires du langage" (Paris, 1767,
2 vol.), een werk, dat d. abt Barthelemy zeer
heeft geprezen, waarvoor d. keizerin Maria
Theresia hem een gouden medaille schonk,
on dat hem waarschijnlijk d. betrekking v.
hoogl, in d. taalkunde a. d. kon.-mil. academie
to Pans bezorgde. d. „Synonymes" v. d. abt
Giraud werden vermeerderd met die v. Duclos,
Diderot, d'Alembert en v. Beauzee. d. Artikelen
v. dezen laatsten overtreffen die v. Giraud in
juistheid en nauwkeurigheid, maar niet in
stijl. In zijn vertaling der werken v. Sallustius
(Parijs, 1770), offerde hij 't Fransche taaleigen
op, om d. gedachten v, d. geschiedschrijver
nauwkeurig weder to geven. Zip} is onleesbaar,
ook om d. zonderlinge spelling, die hij in d.
Fr. taal wenschte in te voeren. Voorts heeft
men v. hem: „L'Histoire d'Alexandre le Grand,
traduite de Qumte-Curce" (Parijs, 1789, 2 vol.);
„L'exposition abrogee des preuves historiques
de la religion" en „L'Imitation de J. C." Frederik d. Groote poogde to vergeefs hem naar
Berlijn te lokken; hover Made hij rustig in
d. schoot v. zUn gezin. Hij stierf 25 Jan. 1789.
Bobber (izAa,x), geb. to Dordrecht in 1636,
promoveerde
in 1666 to Utrecht in d. geneeskunde. Hij praktiseerde in zijn geboortestad,
on overl. dam in 1668. Hij schreef: „Ware en
waste gronden v. d. Heelkonst" (Dordr., 1668).
Zie d. Chalmot, „Biogr. Woordenb." en d. aangehaalde plaats v. Paquot.
Rebel (mu). AUG}.), geb. 22 Febr. 1840 to
Keulen, verloor reeds vroeg zijn ouders on
leerde 't schrijnwerken. Als reizend handwerkegezel voegde hij zich bij versch. vereenigingen, en zoo ook in 1860 to Leipzig bij
d. „Gewerbliche Bildungsverein". Daar leerde
hlj LASALLE kennen en v. nu of ontwikkelde
hlj zich tot leider on vertegenwoordiger der
Duitsche sociaal-democraten. In d. oorlogstijd
V. 1864 t. 1866 was hij voorzitter of afgevaar-
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digde bij d. vele vereenigingen, vergaderingen
en geheime genootschappen der arbeiders, en
bij d. samenkomst v. d. eersten Rijksdag in
1867 word hij met groote meerderheid tot
afgevaardigde verkozen. Sedert word hij onafgebroken naar d. Rijksdag afgevaardigd,
waar hij met toenemende driestheid d. leer
der vernietiging v. d. bestaande maatschappij
verkondigde. In 1870 verklaarde hij: 't doel
v. 't Duitsche yolk moot zijn afschaffing der
monarchie en instelling der republiek"; in
1871: dat hij tot d. internationale revolutionairen behoorde, en in 1872 dat zijn ideaal
was d. soc.-democr. of roode republiek. Herhaaldelijk word hij in hechtenis genomen en
tot kleinere en grootere straffen veroordeeld:
in 1872 onderging hij een jaar vestingstraf to
Hubertsburg en in 1873 negen maanden gevangenis wegens to Zwickau gepleegde majesteitsschennis, maar immer wies zijn aanhang
en steeds sterker kwam hij in d. Rijksdag
terug. Was hij vroeger uit Saksen afgevaardigd, sedert 1883 werd hij met een overgroot
aantal stemmen door Hamburg tot lid v. d.
Rijksdag gekozen, en hoewel d. rechtbank to
Freiburg hem in 1886 tot negen maanden gevangenisstraf veroordeeld had wegens deelneming a. geheime vereenigingen, word zijn
mandaat in Febr. 1887 door een groot getal
kiezers to Hamburg hernieuwd. Als staatk.
schrUver gaf Bebel : „Unsere Ziele" (zevenmaal
gedrukt); „Der Deutsche Bauernkrieg" (1876);
r Christenthum und Sozialismus" en „Die Frau
im der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft" (1883).
Becanus. Onder dozen naam zijn in d.
letterkunde versch. personen bekend, wier
geslachtnaam BEKA was, 0. a. SIBERT BEKA,
gob. in 1270, waarschijnlijk to Beekbergen.
Doze trad in d. orde der Carmelieten, werd
rector, in 1312 afgevaardigd naar 't Concilie
to Vienna, in 1324 provinciaal in Neder- en
later ook in Hoog-Duitschland. Hij overl. in
1333 en heeft versch. Lat. schriften nagelaten.
JOHANNES BEKA, gob. to 's Hertogenbosch, Egmonder-monnik on later kanunnik to Utrecht,
overl. omstr. 1394, wordt voor d. besten kroniekschrijver v. zijn tijd gehouden. Zijn work
wordt als histor. bron beschouwd; 't heet:
„Chronicon Episcoporum Ultrajectensium et
Comitum Hollandiae" en loopt tot 1393. Doze
kroniek is uitgeg. door SUFFR. PETRI en later
door ARN. BUCHELIUS, en in d. „Analecta veteris
aevi" v. MATTHAEUS vindt men er eon oude
Nederl. vertaling van. JOH. BEKA v. GORP, in d.
letterk. bekend onder d. naam v. GOROPIIIS, was
gob. op 23 Juni 1518 to Gorp bij Hilvarenbeek.
Hij studeerde to Leuven in godgeleerdheid,
geneesk. en wiskunde. Hij deed daarna een
wetensch. reis door Z.-W.-Europa, was geneesheer v. koningin ELEONORA v. Frankrijk, v.
koningin MARIA v. Hongarije en eindelijk lijfarts v. koning FILIPS II v. Spanje. Zijn zucht
tot letterk. en oudheidk. studien deed hem
echter zijn betrekking nederleggen, waarna
hij zich to Luik nederzette en to Maastricht
op 22 Juni 1572 overl. Zijne werken, waarin
zonderlinge denkbeelden voorkomen (o. a. dat
't Duitsch d. taal was der eerste menschen)
zijn in 't Latljn geschreven, bijv. „Origines
Antwerpianae" (libr. IX, 1572). MAARTEN BEKA,
gob. in 1661 to Hilvarenbeek, studeerde to
Keulen in d. wijsbegeerte, word in 1583 daar
meester in d. vrtje kunsten, en trad tegelijkertijd in 't genootschap der Jezuleten. Hij verwierf d. doctorsgraad in d. theologie, was 22
jaar lang hoogleeraar in die wetenschap a.
versch. hoogescholen, laatstelijk to Weenen,
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waar keizer FERDINAND II hem tot zijn biechtvader koos, ofschoon d. strong godvruchtige
man zich nimmer met staatkunde inliet.
Algemeen geacht stierf hij 24 Jan. 1624,
versch. Lat. schriften nalatende.
Beccafumi (nomnirco), eigenl. MECHARINO
geheeten, was d. zoon eens arbeiders; volgens
Vasari word hij in 1484 to Sienna gob. en
stierf hij daar in 1549, doch volg. Zani is 't
jaar 1470 dat zijner geboorte en leefde hij nog
in 1551. Zijn beschermer Lorenzo Beccafumi
zag hem als herdersknaap iets op een steen
teekenen, en vond er zooveel geest in, dat hij
hem met zich nam en bij Capanna Het onderwijzen. Uit dankbaarheid nam hij naderhand
d. naam Beccafumi aan, waaronder hij algemeen bekend is. Toen hij nauwelijks 16 jaar
was, kwam Pietro Perugino to Sienna, die
hem tot leerling nam, 'tgeen zooveel invloed
op d. jeugdigen kunstenaar uitoefende, dat hij
diens stijl aannam en dien naderhand nooit
geheel aflegde. Hij ging later naar Rome,
oefende zich naar Raphael, Michael Angelo en
d. antieken, en keerde na een tweejarig verblijf terug, om zich met zorg op d. ontleedkunde toe to leggen. Nu schilderde hij een
aantal werken voor kerken, paleizen en voor
particulieren, in olieverf, in fresco en a tempera. Zoo schilderde hij voor d. s. Benedetto
d. bescherm-heiligen dier kerk en onderscheiden
voorvallen uit hun leven, in een zachten
vloeienden stijl, v. welke stukken men voorn.
d. schoono koppen roemt. Later nam hij d.
kernachtigen. stij1 v. Buonarotti aan, doch verviel tevens in d. gebreken v. zwaarmoedigheid
in d. houding en in 't veronachtzamen der
hoofden, handen on voeten zijner figuren. Zijn
koloriet is niet zeer waar, hoewel d. roodachtige gloed, dien hij a. zijn schilderijen gaf,
somtijds een betooverende uitwerking doet.
't Meest schilderde lit al fresco, en m zulk
een zuivere manier, dat zijn werken nog uitmuntend bewaard zijn. In d. samenstellingen
dier fresco's, die meest met grotesken versierd
zijn, roemt men 't levendige der voorstelling,
d. rijkdom v. denkbeelden, d. uitdrukking on
bijzonder d. verkortingen in d. teekening. Die
in d. zaal v. 't consistorie to Sienna (in 1530
vervaardigd) behooren onder d. beste on men
beschouwt Beccafumi als een der voornaamste
schilders der Siennasche school, waar hij een
edeler worm, moor liefelijkheid on eenvoudigheid invoerde. Doria ontbood hem naar Genua
om zijn paleis to versieren, doch hij vertoefde
er slechts kort. om 't in zijn vaderland afgebroken work to hervatten. Ook to Pisa was
hij in d. Dom- on to Florence in d. Franciscokerk werkzaam, maar 't meest in zijn geboorteplaats, waar zijn beroemde fresco's in d. s.
Bernardino gevonden worden. Evenzeer roemt
men zijn H. familie in d. stijl v. Raphael, 't
eigendom v. koning Lodewijk v. Beieren, en
't naakt vrouwenbeeld in d. galerij Borghese
to Rome, wegens schoonheid en edelen worm.
't Museum to Berlijn bezit een „Maria", dat
v. d. Louvre „Jezus op d. Olijf berg" v. zijn
hand. Vasari geeft v. zijn schilderij„'t Beeld
der gerechtigheid” een nauwkeurige -beschrtjving; zij is op d. grond a. d. voeten v. 't beeld
zeer donker gehouden, maar 't licht gaat langzamerhand naar boven en eindigt met zulk
een glans, dat 't beeld iets betooverends erlangt.
Volgens sommigen heeft Beccafumi ook d.
hout-snijkunst beoefend; anderen meenen, dat
d. bedoelde platen onder zijn opzicht en naar
zijn schetsen, in zijn laatste levensjaren vervaardigd zijn. Doze groote kunstenaar was
tevens bekwaam beeldhouwer, die niet alleen
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d. beelden, die hij modelleerde, in brons Boot,
maar ook d. werken in mozaik, die Duccio
op d. vloer in 't koor der hoofdkerk te Sienna
begonnen had, voortzette, d. manier v. bewerking verbeterde, en groote samenstellingen
vormde in mozaiken v. versch. kleuren v.
manner.
Beccari (AUGUSTINITS), to Ferrara, was d.
eerste dichter v. herderszangen in Italia,
en voerde in 1554 in 't paleis v. Hercules II,
hertog v. Ferrara, ten tooneele „Ii Sacrificio",
waarvoor A. d. Viola d. muziek vervaardigde.
Beccari (oDoARDo), geb. 9 Mei 1843, studeerde te Pisa en Bologna in kruidk. en
geneesk., en deed na zijn promotie een reis
naar Engeland om d. botan. tuin te Kew te
bestudeeren. Hier leerde hg JAMES BROOKE
kennen, die zich tot radja v. Serawak op
Borneo opgeworpen had, en hem overhaalde
zich daar te vestigen. Beccari reisde er in
1865 heen, bezocht op d. heenreis Ceylon en
Sumatra, en deed v. Serawak uit tochten
door Borneo, waarbij hij een herbarium v.
30 000 planten verzamelde, en ook d. fauna v.
dat ell. bestudeerde. In 1868 kwam hij in
Italic terug, gaf, hoezeer door op zijne tochten
ontstane kwalen geteisterd, zgn reisbeschrijving in 't licht, stichtte en redigeerde 't tijdschrift „Il nuovo giornalo botanico Italiano."
In 1870 voegde hij zich bij d. expeditie, die
uit Italic naar d. Assahbaai a. d. Roode zee
vertrok, en beschreef d. tocht en 't N.-W. v.
Abessinie. Van 1871 t. 1878 deed hij drie reizen, waarop hg herhaaldelijk Nieuw-Guinea,
d. Moltikken en d. Soenda-eilanden bezocht,
Hindoestan in d. voile breedte doortoog, en
Nieuw-Holland, Tasmania en N.-Zeeland doorvorschte. Sedert 1878 werd hem 't bestuur v.
d. botanischen tuin en 't bot. museum te
Florence toevertrouwd.
Beccaria (CESA.RE BONESANO DE) werd in
1735 of 1738 te Milaan, uit een oud aanzienlijk
geslacht geb. en stierf daar 29 Nov. 1794. HO
omhelsde met geestdrift d. leerstellingen der
Fransche philosophie en streefde, vol afschuw
v. d. gebreken, die d. toenmalige maatschappg
bedierven, met liver naar verbetering. d. Gerechtelgke moord, in Frankrjk a. Calas gepleegd, on d. willekeur en barbaarschheid,
die alom in d. strafwetgeving heerschten,
leidden hem tot hervormingsplannen en totzijn merkwaardig geschrift: „Dei delitti e
delle pane", dat, zonder zijn naam, to Monaco
in 1764 't eerst 't licht zag. Afschaffing v. d.
doodsstraf, v. d. pijnbank en v, wreede wraak
op d. misdadiger werden door hem daarin
krachtvol en wegsleepend gepredikt. Zgn werk
maakte grooten indruk en werd in vele talon
overgebracht. In 1768 werd to Milaan een leerstoel voor d. staatswetenschappen opgericht,
on a. Beccaria geschonken. Na zijn dood kwamen d. voorlezingen, daar door hem gehouden,
in 't licht, waarin uit mange plants zijn
scherpzinnig inzicht in d. staathuishoudkunde
blijkt. Buiten daze gal hij een philosophische
spraakkwist en theorie v. d. Stijl , onder d.
titel v. „Ricerche intorno alla natura dello
stilo", to Milaan in 1770 verschenen.
Beccaria (GIOVANNI BAPTLSTA), geb. 3 Oct.
1716 to Mondivo en 27 Mei 1781, a ls hoogl. in
d. natuurkunde, to Turgn gest., schreef versch.
natuurk. werken, waarvan 't belangrijkste in
1772 verscheen onder d. titel: „Dell' Electricismo artifiziale", dat alles bevat, wet er tot
dien tijd over d. electriciteit bekend was, en
dat door Franklin in 't Engelsch is overgezet.
Recerra (GASPAR), schilder, beeldhouwer
en bouwmeester, word in 1520 to Baeza in
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Spanje geb. Hij oefende zich in Italia, was
Michel Angelo in d. s. Pieterskerk en in d. villa
Belvedere v. Julius II, en Vasari in d. zalen
v. d. kanselarg behulpzaam, en bestudeerde
d. manier v. D. da Volterra, welke hij zich
geheel eigen maakte. Zijn kennis der anatomie
was zeer groot. Voor 't in 1554 to Rome uitgegeven werk v. dr. Valverda teekende hij d.
platen, een werk dat langen tijd in Spanje
door kunstenaars en heelkundigen tot leerboek gebruikt werd. In 1556 vestigde hij zich
to Saragossa; hij verrgkte zijn vaderland met
schoone schilder- en beeldhouwwerken. In 't
koninkl. kabinet schilderde hij met Bergamasco in fresco voorstellingen uit d. fabelleer,
welke meesterstukken in 1735 door brand vernield werden. In 't Prado to Madrid berust
zijn „Medusa" en „Perseus en Andromeda".
't Altaar der hoofdkerk to Astorga en dat
der kloosterkerk v. d. barrevoeter-nonnen to
Madrid, waarvan hij d. bouwmeester was,
versierde hij met schilder- en beeldhouwwerk.
Onder zijn plastische werken roemt men een
bas-relief in albast, dat een kapel der s. Bernhard-kerk to Saragossa versiert; 't beeld v.
d. gekruisten Christus in 't klooster s. Geronimo en een skelet in dat v. s. Francisco,
beiden to Zamora. Zijn beroemdste werk v.
dien aard is 't beeld v. d. Madonna v. la Soledad, waarvan eerst 't derde door hem gebeitelde a. koningin Isabella v. Valois. beviel.
BECERRA is als d. hersteller v. een goeden
smaak in zijn vaderland aan to merken. Van
al zijn werken maakte hij cartons, die later
a. Spaansche schilders ten voorbeeld strekten.
Zijn met rood en zwart krijt zorgvuldig uitgevoerde teekeningen worden hooggeschat en
zijn zeldzaam.
Becerril (ALoNso) was een beroemd
Spaansch zilverdrijver. In d. hoofdkerk to
Cuenza ziet men vele kostbare reliquien,
kruisen en candelabres en een prachtig toonvat v. zijn hand. Voor dit in Gothischen 841
bewerkt vat ontving . hij 16 755 dukaten; 't
weegt 1600 mark en is met een groot aantal
zuiver be werkte beeldjes en reliefs versierd.
BECERRIL trachtte d. bouwkunst tot d. eenvoudige grondbeginselen der ouden terug to brengen. Zijn broader FRANCISCO, die in 1573, en
diens zoon OHRISTOBAL, die in 1584 stierf, werkten in dezelfde richting. Doze twee vervaardigden d. sieraden voor d. hoofdkerk to Cuenza
on voor d. parochie-kerk s. Juan to Alarcon.
Beck (Fznou), geb. 30 Mrt 1821 to Retgenstadt, studeerde to Halle in d. letterk. en
werd leeraar in d. Germaansche letterk. a. d.
gymnasien to Halberstadt, to Maagdenburg en
to Leitz. Behalve opstellen over Germ. taalen letterk. in tgdschriften, bezorgde hij een
voortr. uitg. v. d. gedichten v. H.ARTMAN V.
ATTE (2e dr. 1873) en een Middel-Hoogd. woordenboek.
Bache (HENRY THOM. DE LA), in 1795 to
London geb., wildde zich na een korte militaire loopbaan geheel a. d. geologic), en door.
reisde tot dat doel sedert 1819 Belgic, FrankrUk, Zwitserland, Italia , 't W. v. Engeland
on in 1825 Jamaica, waar hij zelf uitgestrekte
plantages bezat. Van al zijn belrindingen gat
hij doorwrochte verslagen. Hij overl. 13 Apr.
1855. Zijn voom. werken zijn: „Geological
manual"; Geological notes"; „Researches in
theor. geology" on The geological observer".
Becher (jOHANN JOACHIM) was d. soon V.
een protest. leeraar to Spiers, on werd daar
in 1635 geb. Zijn ouders vervielen door d.
dertigjarigen oorlog in armoede, on On varier
overt, toen Johann 13 jaar was, zoodat hij
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tom reeds voor zijn moeder en 't gezin 't
brood moest verdienen door lessen te geven
in 't lezen en schrjjven. In weerwil v. deze
ongunstige omstandigheden ontwikkelde zich
zijn groote aanleg tot kennis, zoodat hij in
vele vakken groote
vorderingen maakte, 'tgeen
.
echter op z],m karakter d. ongunstige uitwerking had, dat hij ontevreden en scherp, en
later in voordeeliger positie trotsch en aanmatigend werd. In 1666 werd hij benoemd tot
hoogl. in d. geneesk. a. d. hoogesch. te Mainz,
welke leerstoel hij daarna verwisselde voor
d. betrekking v. lijfarts v. d. Keurvorst v.
Beieren, waarbij tevens 't scheik. laboratorium to Miinchen a. zijn beheer werd opgedragen. Door zijn nborst zich vijanden gemaakt hebbende, ging hij naar Weenen, waar
hij door zijn bekwaamheid Raad v. d. kamer
v. Koophandel werd, maar om dezelfde reden
als te Miinchen moest hij Oostenrijk verlaten;
hij toog naar Holland, waar htj zich in 1678
te Haarlem vestigde. Nu bood hij a. d. regeering v. deze stad en a. d. Staten-Generaal
ontwerpen aan, strekkende om d. staatsinkomsten to vermeerderen, o. a. door uit 't zand
der duinen goud of te zonderen. Holland liet
zich echter niet bekoren, zoodat hij in 1680
naar Engeland vertrok, en d. mijnen v. Cornwall en v. Schotland bezocht en trachtte te
verbeteren. In 1682 nam hij een uitnoodiging
tot een betrekking in Mecklenburg aan, doch
stierf daar kort na zijn aankomst. BECHER heeft
vooral door zijn theorien over d. samenstelling
der lichamen invloed uitgeoefend op d. ontwikkeling der scheikunde, 'tgeen zijn geschriften bewijzen, o. a. „Acta laboratorii chymici
Monacensis seu Physica subterranea" (1660),
waarin d. grondslag voor d. theorign over 't
phlogiston is gelegd ; drie supplementen daarop
vormen 't „Experimentum chymicum novum"
(1671), waarin d. voortbrenging v. ijzer wordt
aangewezen ; in zijn „Experimentum novum
de minera arenaria perpetua" (1680) komt 't
bovenvermelde ontwerp tot goudafzondering
voor; zijn theorie over d. samenstelling der
lichamen beschreef hij in 't „Alphabetum minerale seu viginti quatuor theses chymicae"
(1682).
Becher (srEGFRIED), geb. 28 Febr. 1806 te
Plan in Bohemen, studeerde te Praag en to
Weenen, trad in 1831 in Oostenr. staatsdienst,
en word in 1848 secretaris-generaal 't ministoile v. Koophandel. Hij verwierf zich uitgebreide kennis in geschied-, aardrijks- en staathuishoudkunde, en schreef daarover - verdienstelijke werken, o. a. Handbuch zum histor.
Studium" (1833); „Allgemeine Geographie"
(1836) en Das Oesterr. Munzwesen v. 1524 bis
1838" (1838). Hij overl. to Weenen 4 Mrt 1873.
Becherer (FRIEDRICH) werd in 1747 to
Spandau geb., beoefende d. bouwkunst onder
d. leiding v. Karel v. Gontard, v. 'hiring, Hildebrand en Manger te Potsdam; stichtte daar
en to Berlijn ondersch. openbare en bijzondere
gebouwen, zooals d. Beurs on d. Rijbaan v. 't
academiegebouw. Zijn bouwtrant vond veel
navolging. Hij werd geheim krijgs- on opperhofbouwraad, en stierf to Berlijn in 1823.
Beckmann (AUGUST), geb. 16 Aug. 1834
to Neurenberg, studeerde in d. rechtsgeleerdheid to Berlijn, on werd hoogl. in die wetenschap, achtereenvolgens to Basel, Marburg,
Kiel, Erlangen en in 1879 to Bonn. Van zijn
geschriften, die meest 't Rom. recht betreffen,
zijn d. voorn. „Ueber d. Inhalt und Umfang
der Personalservitut des usus nach rem.
Rechte" (1861); „Das rem. Dotalrecht" (2 stn.
1867); „Die Lehre vom Eigenthums-erwarb
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durch Accession" (1867); „Das jus postliminii
und die Lex-Cornelia" (1872) en „Der Kauf
nach gemeinen Recht".
Bechstein (JOHANN MATTHIAS), geb. 11 Juli
1757 to Waltershausen bij Gotha, en overl. to
Dreissigacker in 1822, had in d. godgeleerdheid a. d. hoogesch. to Jena gestudeerd, was
daarna docent a. 't Instituut v. Salzmann te
Schnepfenthal, en trad eindelijk op als natuurkenner en houtvester. In 1789 schreef
hij ,GemeinnUtzige Naturgeschichte Deutschlands" in 4 din, welk work d. algemeene aandacht zoo zeer op d. schrijver vestigde, dat
er plannen tot oprichting v. leerscholen voor
houtvesterij (Forsttoissenschaft) a. d. hertog v.
Gotha werden voorgelegd. Toen deze d. onderneming niet begunstigde, en d. door Bechstein to Waltershausen gestichte leerschool
met veel tegenwerking to kampen had, nam
Bechstein d. aanbieding v. hertog George v.
Meinungen aan, om als directeur a. 't hoofd
to staan der nieuw opgerichte houtvesteracademie to Dreissigacker. Later schreef hij
nog „Forstinsektologie" (3 dln, Gotha, 1818);
„Forstbotanik" (Erfurt, 1810); „Forst und Jagdwissenschaft" (door Laurop vervolgd, 5 dln,
Erfurt, 1818—'21); „Naturgeschichte des In- und
Auslandes" (2 dln, Leipzig, 1792—'97) ; „Abbildungen Naturhistorischer GegenstAnde" (8 dln,
Leipzig, 1793-1810) on „Die Naturgeschichte
der StubenvOgel", waarvan d. 4e druk to Halle
in 1840 verscheen.
Bechstein (Lunwia), een neef v. d. voorgaande, geb. 24 Nov. 1801 to Weimar, genoot
zijn aanvankelijke opleiding bij zijn oom, en
studeerde later met ondersteuning v. d. Hertog
v. Meinungen, die zijn bijzondere gaven opmerkte, to Leipzig in geschiedenis, letterkunde
en wijsbegeerte. Hij werd daarna to Meinungen
bibliothecaris der openb. boekertj, hofraad en.
in 1832 stichter der Hennenbergsche vereeniging voor oudheidk., waaraan hij een goad
deel zijner krachten wijdde, on d. uitgave v.
't „Deutsche Museum fur Geschichte, Literatur,
Kunst u. Altherthum" to danken is. Hij heeft
veel gedichten geschreven; reeds in 1828 verscheen zijn „Sonnetten Krauze"; hij schreef
later ook versch. romans, topografische en
oudheidk. verhandelingen en overl. 16 Mei 1860.
Bechstein (REINHOLD), zoon v. d. voorg.,
geb. 12 Oct. 1833 to Meinungen, studeerde to
Leipzig, Munchen, Jena on Berlijn, en werd
in 1871 hoogl, in d. Germaansche letterk. to
Rostock. Hij heeft voor deze wetenschap gewichtige werken geleverd, o. a. „Zuni Spiel
von den zehn Jungfrauen" (1866) ; „Gottfrieds
von Straszburg Tristan" (2 din, 2e dr. 1873);
„Altdeusche Marchen, Sagen u. Legenden"
(1868);„Die Alterthilmlichkeiten in unser heutigen Schriftsprache” (1878) en „Tristan" (1878).
Daarnevens redigeerde hij 't door zijn wader
gestichte „Deutsche Museum".
Becius is d. naam v. meerdere predikanten
uit d. 17e eeuw. JOHANNES B., geb. to Frankfort en predikant to Antwerpen, in 1586 to
Dordrecht beroepen, was een rechtzinnig maar
gematigd man, lid der Synode v. Dor lrecht,
maar een andere JOHANNES B., vermoedelijk
zijn kleinzoon, in 1622 te Middelburg geb.,
beleed Sociniaansche en Remonstrantsche gevoelens, kwam daardoor in moeiltikheden,
week v. d. eene plaats naar d. andere, maar
vond een toevluchtsoord te Amsterdam, waar
hij op hoogen leeftijd overl. Hij heeft een
aantal polemische schriften uitgegeven, 't
meest bekend is zijn: „Institutio Christiana"
(Amst. 1678).
Beck (DAVID) was een portret-schilder, in
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1621 te Delft geb., bekend onder d. bijnaam
v. „gulden scepter", en in 1656 to 's Gravenhage overl. In d. school v. A. v. DUck gekweekt, van wien hij een der baste leerlingen
was, verwierf hij zich tevens door zip beschaafde manieren d. gunst der aanzienlUken
en v. Karel I, koning v. Engeland. ward
d. leermeester v. Karel II, v. prins Robert, v.
d. hertogen v. York en v. Glocester, en vervaardigde d. portretten dozer vorsten. Achtereenvolgens diende hij d. koning v. Frankrijk,
v. Denemarken en koningin Christina v. Zweden., die hem tot haar eersten kamerheer verhie. Op haren last bezocht hij d. hoven v.
Europa, om er d. portretten v. vorsten on
hooggeplaatste personen to schilderen, en dat
der Koningin tot een tegengeschenk te geven,
waartoe hij haar portret met zich voerde. Met
rijke geschenken en eerbewijzen keerde hij naar
Zweden terug. Hij vergezelde d. Koningin
naar Partjs, kreeg toen verlof om zijn betrekkingen in 't Vaderland to bezoeken, keerde
niettegenstaande d. brieven der Koningin niet
terug, maar vestigde zich in Den Haag, waar
hij spoedig daarop, volgens sommigen door
vergiftiging, stierf. BECK bezat een ongemeene
kunstvaardigheid, blijkens 't groot aantal der
door hem vervaardigde portretten. Ztjn monogram is D Bpinx.
Beck (CHRISTIAAN DANIEL) ward 22 Jan.
1757 te Leipzig geb., studeerde daar in d.
theologie en philosophie, en hield daar reeds
in 1779 exegetische, philologische en archaeologische voorlezingen. In 1784 ward hij buitengewoon hoogl., en sedert klom hij at hooger
en hooger. In Mei 1829 vierde hij zijn jubileum
als hoogl. en htj overl. 13 Dec. 1832. Behalve
vele verhandelingen en uitgaven v. classici,
schreef hij: Ferguson's „Geschichte der rOmischen Republik" (Leipz., 1784-1787, 3 din);
zur Kenntnisz der allgemeinen
Welt- und Volkergeschichte' (Leipz., 1787-1806,
4 dln), 2e uitg. 1831, in 1 dl); Muradger d'Ohsson's „Allgemeine Schilderung des Ottomanischen Reichs" (Leipz., 1788-1793, 2 dln);
Goldsmith's„Geschichte der Griechen” (Leipz.,
1792-1793); Webers „Wiirdiging des Mittelalters und seiner Geschichte" (Leipz., 1812) on
Zok der Archaeologic" (Leipz., 1816).
Ook redigeerde hij 't „Allgemeine Repertorium
der neuesten in- und auslandischen Literatur."
Zip grondige on veelzijdige geleerdheid en
scherpe critiek plaatsen hem hoog onder d.
Duitsche philologen, on zoowel als geschiedschrijver als academieleeraar heeft hij zijn
vaderland groote diensten bewezen.
Beck (JOH. TOBIAS), gel). 22 Febr. 1804 to
Balingen in Wiirtemberg, studeerde to Tubingen, on ward daar in 1853 hoogl. in d. godgeleerdheid. HU heeft veel werken over doze
wetenschap geschreven, o. a. Einleitung in
das System der Christliche Lehre" (2e dr.
1870); „Die Geburt des Christlichen Lebens"
(1840); „Umrisz der biblischen Seelenlehre"
(3e dr. 1871); Christliche R,eden" (6 bund.
1834-1870) on „Leitfaden der christliche Maubenslehre (2e dr. 1849). Na zijn dood (28 Dec.
1878) verscheen nog z' n „Pastoral-lehre des
Neuen Testaments' (1:: ).
Beck (xARL), eon vruchtbaar, hartstochtelijk on veel gelezen dichter v. d. nieuweren
tijd, stamde v. Hongaarsche Israglietische
ouders. Hi' ward in 1817 to Baja geb. en
studeerde to Weenen in d. geneeskunde on
to Leipzig in d. letteren en wUsbegeerte. Zijn
eerste bundel „Nachte, gepantzerte Lieder"
(1838) warden met bUval ontvangen on door
vele gevolgd, o. a. „Der fahrende Pogt", waarin
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schoone tafereelen v. Hongaarsche toestanden
voorkomen; „Lieder vom armen Mann" (4e
dr. 1861); An Kaiser Franz Joseph" (2e dr.
1849); „Aus der Heimath" (4e dr. 1862); „Taubchen im Nest" (2e dr. 1869) on „Still u. bewegt"
(1870). HU overl. 9 Apr. 1879 to Wahring bij
Weenen.
Becker (was. oorm), in 1753 to Oberkallenberg nabij SchOnburg geb. on in 1813 to
Dresden gest., heeft zich als dichter, schrijver
en kunstkenner beroemd gemaakt. Hij studeerde v. 1773 t. 1776 to Leipzig, wanneer zijn
„Briefe an Elise" on „Episteln an Gartner" reeds
veel gelezen warden. Na een jaar leeraar a. 't
Philantropium to Dessau geweest to zijn, reisde
hij naar Basel, waar hij, door zijn omgang met
v. Mechels, zijn smaak voo'i d. graveerkunst en
d. kennis der oude meesters vormde; en later
naar Frankrijk on Itali6. In Basel voelde BECKER
veel belangstelling voor d. schilderstukken v.
HOLBEIN, 'tgeen hem aanleiding gaf tot een
nieuwe uitgave v. Erasmus' „Lof der zotheid"
met d. teekeningen v. Holbein op nieuw in
koper gebracht. Nadat hij v. 1782 t. 1793 hoogl.
in d. zedenkunde a. d. academie to Dresden
was geweest, ward hem 't opzicht over d.
galerij v. antieken on 't kabinet v. munten
opgedragen, en in 1803 ook nog dat over 't
zoogenoemde „Groene gewelf." BECKER schreef
vele bevallige gedichten en verhalen; maar
nog grooter zijn zijn verdiensten door d.
uitgave v. zijn „Taschenbuch zum geselligen
VergnUgen", dat sedert 1794 onafgebroken verscheen. Tot zijn overige schriften behooren:
„Taschenbuch filr Gartenfreunde" (1795-1800);
„Garton und Landschaftsgebaude" (3 stukken);
„Das SeifersdOrfer Thal" on „Der Plauische
Grund bei Dresden". Nog meer maakte BECKER
zich beroemd door d. prachtuitgave v. 't
„Augusteum", dat in 1804 in 12 stukken verscheen on Dresdens antieke gedenkstukken,
op 154 koperen platen, met ophelderenden
tekst bevat. Eindelijk beschreef hij nit 't muntkabinet v. Dresden „Zweihundert seltene Munzen des Mittelalters in genauen Abbildungen
mit historischen Erlauterungen" met een
nauwkeurigheid in d. afbeeldingen, die alles
overtrof, wat tot dien tijd v. dien aard verscheen.
Becker (WILHELM ADOLF), zoon des voorgaanden, in 1796 to Dresden geb., studeerde
to Leipzi ward in 1828 professor to Meisse n,
on in 1 a. d. universiteit to Leipzig. Iilj
overl. 30 Sept. 1846. Van zijn hand hebben
wij „Gallus, oder rOm. Scenen aus der Zeit
des Augustus" (2 dln, Leipzig, 1838); „Charicles,
oder Bilder altgriech. Sitte," (2 dln, 1840); „De
Romae veteris muris atque portis" (Leipzig,
1842) on voornamelijk: „Handbuch der rOmischen Alterthilmer" (2 din, Leipzig, 1843) en
daarenboven vele kleinere werken on recensign on eenige artt. in Pauly's „Real-Encyclopa,die."
Becker (RUDOLPH ZACHARIAS), 8 Apr. 1752
to Erfurt geb., studeerde to Jena in d. godgeleerdheid, word eerst huisonderwijzer, in 1782
leeraar a. 't philanthropium to Dessau, en in
1788 privaatgeleerde to Gotha, waar hij een
boekhandel stic,htte. In 1786 ward hij hofraad.
0
ebroken vervaardigde hij populaire gesc
n, waardoor hij veal nut stichtte, en
14J genoot d. voldoening z jn „Noth-und MilfsbOahlein fur Bauersleute" (Gotha 1788, 2 dln)
gedurende eon tijdruimte v. 25 jaar in eenige
millioenen exemplaren verspreid to zien. In
1791 begon hij d. „Allgemeinen Reichsanzeiger"
nit to geven. Wegens eenige artikelen daarvan ward hij 30 Nov. 1806 op last v. Napoleon
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plotseling gevangen genomen en naar d. vesting Maagdenburg gebracht, waar hij 17 maanden bleef, maar toen door tusschenkomst v.
d. Hertog v. Gotha ontslagen werd. Hij stierf
28 Mrt 1822 te Gotha.
Van On vele schriften zijn 't belangrijkst:
„Fragebuch fur Lehrer fiber das Noth-u. Miffsbfichlein" (Gotha. 1799); Das Eigenthumsrecht
an Geisteswerken" (Gotha, 1789);„Mildheimisches Liederbuch” (Gotha, 1799); „Vorlesungen
fiber Pflichten und Rechte der Menschen"
(1791-1792, 2 Thle) ; „Ueber Bilrgerschulen"
(1794) en „Mildheimsches Evangelienbuch"
(Gotha, 1816.)
geb. 25 Febr. 1778,
Becker (GOWER.
te Leipzig, studeerde er in d. geneesk. en
werd er een geacht geneesheer, die zich ook
als populair schrijver over velerlei wetenschap
verdienstelijk maakte. d. Opbrengst zijner werken, 5300 thaler, bestemde hij voor d. stichting V. een blindeninstituut in zijn geboorteplaats, waar hij 17 Jan. 1854 overl. Zijn zoon
KARL FERD. B., geb. 17 Juli 1804, ontwikkelde
reeds jong groot muzikaal talent. Als 14-jarige
knaap droeg hij op concerten pianostukken
voor. Hij werd organist in d. s. Laurenskerk te Leipzig en bij d. oprichting v. 't
Conservatorium leeraar a. deze weldra beroemde inrichting. Hij redigeerde d. „Allgeraeine musikalische Zeitung", schreef voortreffelijke composition en een „Rathgeber fur
Organisten."
Becker (KAREL FRIEDRICH) werd in 1777
te Berlijn geb. en studeerde a. d. universiteit
to Halle, waar hij zich vooral op geschiedenis en wijsbegeerte toelegde. Hij was tot 1800
medelid v. 't seminarium te Berlijn, maar
een ongeneeslijke kwaal dwong hem die betrekking neer te leggen; hij streed nog zes
jaar met onbegrijpelijke veerkracht tegen deze
krankheid, en stierf als doctor der philosophie en privaatonderwijzer, 15 Mrt 1806. Hij
schreef: „Erzahlungen aus der alten Welt cur
die Jugend" (Halle 1803 3 din); „Die Dichtkunst aus dem Gesichtspunkt des Historikers" (Berlin 1803) en „Die Weltgeschichte
far Kinder und Kinderlehrer" (Berlin, 1805,
9 din). J. G. Woltmann heeft hier een 10e
deel bijgevoegd, en R. A. Menzel schreef er
d. geschiedenis der latere omwentelingen bij.
Een nieuwe editie, met deze vervolgen werd
in 1828 te Berlijn in 14 din door d. hoogl. J.
W. Loebell bezorgd. Velen beweren, dat er
geen voortreffelijker algemeene geschiedenis
bestaat dan die v. Becker. Zij is 't resultaat
v. een grondig onderzoek en geheel op d.
hoogte der historische wetenschap v. zijn ttjd.
In 't Nederl. is dit werk door DOVER vertaald
in 10 din, en ook verkort tot 5 stn.
Becker (GOTTH. wILH. RuP.) werd 20 Apr.
1759 to Dresden geb. en studeerde to Leipzig
in d. rechten. In 1780 werd hij registrator to
Dresden, in 1795 secretaris der geheime krijgskanselarij, in 1808 eerste krijgs-commissaris, in
1815 geheim krijgs-raad. Hij stierf 5 Febr. 1823
in zijn geboorteplaats. Men heeft v. horn:
Schauspiele nach spanischen Plane" (Dresden, 1783);„Ueber Frauenzimmer und Ehe”
(Leipzig, 1783); „Begebenheiten aus dem gesellschaftlichen Leben" (Berlin, 1786); „Geschichte Ferdinand des Katholischen" (2 din,
Prag u. Leipzig, 1791); ,Karl der Kiihne" (ibid.
1792) „Span° aus der Serkstatt Meister Sachsen" (Leipzig, 1793); „Romantische Chroniken"
(Leipzig, 1796, 2 din) en „Kayserbarts Leben
u. Schicksale" (Leipzig, 1796). BECKER was niet
zonder verdiensten, doch 't ontbrak hem a.
goeden smaak; zijn vrooltike verhalen moeten
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voor die v. Pfeffel, Nicolai en Langbein onderdoen.
Becker (JOH. PHIL.), geb. 19 Mrt 1809, to
Frankenthal, nam reeds deel a. d. yolksbewegingen v. 1830, zoodat hij in hechtenis
geraakte, en na zijn vrtjspraak to Biel in
Zwitserland ging wonen, waar hij met woord
en pen en daad vrijheid en radicale hervormingen voorstond. Toen d. Badensche opstand
onder dr. HECKER uitbrak, snelde hij met een
legioen Duitschers en Zwitsers, dat eigenlijk
bestemd was om Garibaldi to helpen, naar
Karlsruhe. Hij streed met ongewonen mood,
en genoot in hooge mate 't volksvertrouwen;
hij voerde 't opperbevel in d. slag bij Durlach
(25 Juni 1849), streed a. d. Murg en in 't
Schwarzwald, dekte d. aftocht, en ontkwam
op 12 Juli op Zwitserschen bodem. Hij vestigde zich toen te Geneve en ondemam daar
industrie en handel, maar toen Napoleon III
in 1859 Oostenrijk aanviel, en Italie zich vrijmaakte, verzamelde hij weer vrijwilligers, om
Garibaldi to helpen, on in d. Sleeswijk-Holsteinsche worsteling trachtte hij, hoewel vergeefs, republikeinsche denkbeelden to verwezenlijken.
Becker (NIc.) was d. dichter v. 't Duitsche
volkslied: „Sie sollen ihn nicht haben, Den
freien deutschen Rhein", dat in 1840 zulk een
opgang on indruk maakte en op ruim 70
wijzen op muziek werd gezet. Hij was 23 Aug.
1816 to Geilenkirchen geb. d. Koning v. Beieren
schonk hem een kostbaren beker en d. Koning
v. Pruisen bekostigde zijn verdere studien a.
d. hoogesch. to Bonn in d. rechtsgeleerdheid;
maar hij Teed a. een ziekelijk gestel; eon
dichtbundel, door hem in 1841 uitgeg., beantwoordde niet a. d. gespannen verwachting,
on hij overl. 28 Aug. 1845.
Becker (HERM HEINR.), door d. staatk. partijen „d. Roode Becker" genoemd. werd 15
Sept. 1820 to Elberfeld geb., studeerde in d.
rechten to Heidelberg, to Bonn on to Berlijn,
on nam door vlugschriften en redevoeringen
hartstochtelijk deel a. d. volksbewegingen v.
1848 en 1849, zoodat hij tot vestingstraf veroordeeld werd. Hij werd later in 't Pruis.
Huis v. Afgevaardigden en tot lid v. d. Rijksdag gekozen, waar hij zich bij d. „Fortschrittspartei" vote. Hij werd in 1870 opperburgemeester V. Dortmund, in 1872 lid v. 't Heerenhuis, daarna opperburgemeester v. Keulen,
waar hij 9 Dec. 1885 overl.
Becker (KARL LUDW. FRIEDR.), geb. in 1820
to Berlijn, ontwikkelde zich daar onder d.
leiding v. v. KLOBER, en to Munchen onder
CORNELIUS tot een voortreffelijk historieschilder. Na eon driejarig verblijf in Parijs en
Italie vestigde hij zich to Berlijn, verbeterde
zijn koloriet door een studiereis n. Venetia
in 1853, en leverde : „Karel V bij Fugger";
„GOtz v. Berlichingen"; „Venetiaansche mas•
kerade"; „Een verzoek om gratie bij d. Doge";
,Alb. Dilrer to Venetia" on ,d. Inquisitie".
Becker (AUG.), geb. 27 Apr. 1828 in d.
Pfalz, to Klingenmtinster, studeerde to
chen, maar wijdde zich eerlang geheel a. d.
letteren, werd lid der redactie v. versch.
bladen on schreef een groot aantal gedichten
on verhalen, die een wijden kring v. lezers
vonden; d. meest bekende zijn: ,Die Pfalz u.
die Pfalzer" (1858); „Des Rabbi Vermachtniss"
(6 din, 1867) ; „Vervehmt" (4 din, 1868); „Der
Nixenfischee' (2 din, 1871); ,,Das Johannisweib" (4 din, 1876) en „Maier SchOnbart" (3e
dr. 1878).
Becker (MORITZ ALOIS v.), geb. 21 Mei 1812
to Altstadt in Moravia, studeerde in wijsbe-

BEC.

510

geerte en opvoedk. to Weenen en werd een
voortreffelijk paedagoog. Hij werd d. leermeester der kinderen v. d. Vorst v. Lichtenstein en in 1864 v. d. KeizerlUke kinderen
RUDOLF en GISELA. Hij werd benoemd tot
schoolraad in Neder-Oostenrijk en had belangrijk aandeel in d. nieuwe organisatie v. 't
onderwijs in d. Oostenr. monarchic). Hij werd
in 1869 bibliothecaris v. d. Keizerlijke famineboekerij en schreef onder meer: „Die letzten
Tage von Kaiser Maximiliaan If"; „NiederOesterreichise Landschaften" (1879); „Topographie von Nieder-Oesterreich" (1879) en Herastein in Nieder-Oesterreich" (3 dln, .). Hij
overl. 22 Sept. 1887.
Recker (oTTo), geb. 3 Mei 1828 op d. Domhof
bij Ratzeburg in Mecklenburg-Strelitz, en overl.
te Heidelberg 7 Febr. 1890, was daar hoogl.
in d. oogheelkunde en een der uitstekendste
oogartsen v. d. nieuweren tijd. Hij was d.
schrUver v. „Atlas der pathol. Topographie
des Auges" en „Pathologie u. Therapie des
Linsen-systems".
Rec.kers (PETR. LAMB.), geb. 18 Apr. 1789
to Venloo, studeerde to Wfirzburg en to ParUs
in d. geneeskunde, en trad in 1814 bij 't Nederl.
Leger in dienst als chirurgijn-majoor. Hij klom
door liven en bekwaamheid op tot inspecteurgeneraal v. d. geneesk. dienst bij d. land- en
zeemacht, en kan als d. stichter beschouwd
worden v. 't maritieme hospitaal to Willemsoord. Na een eervolle loopbaan overl. hij to
Aken, 19 Aug. 1851.
Beckers (HuBERT), geb. 4 Nov. 1806, to
Munchen, studeerde daar in d. wijsbegeerte
en werd hoogl. in die wetenschap, eerst to
Dillingen en in 1847 to Mfinchen. Hij schreef:
Ueber die Bedeutung der Schelling'schen
Metaphysik" (1861); „Die Unsterblichkeitslehre Schellings" (1865); „Schellings Geistesentwicklung" (1865); „Cantica spiratualia ;
Auswahl der schOnsten geistlichen Lieder
alterer Zeit in ihren originalen Sangweisen"
dln, 3e dr. 1869) en was d. dichter en toonzetter v. 't „Deutsche Reichslied" (5e dr. 1879).
Becket (THOMAS A), vijfde aartsbisschop v.
Canterbury en kanselier v. Engeland, d. ijverige
verdediger der kerkeltke macht tegen koning
Hendrik II v. Engeland, werd in 1117 of 1119
to Londen geb. ZUn vader was Gilbert Becket,
een burger v. London, uit een Normandisch
riddergeslacht gesproten, zJn moeder een Saraceensche vorsten-dochter, die Gilbert op een
bedevaart naar Jeruzalem had leeren kennen,
en Christin was geworden. THOMAS ontVing
zijn opvoeding a. d. hoogescholen te Oxford,
Parts en Bologna. In zijn 87e jaar werd hij
aartsdiaken to Canterbury. Zijn uitstekende
talenten en bekwaamheid, die hij ook in een
diplomatische tending naar Rome bewees, bezorgden hem 't vertrouwen v. kon. Hendrik II,
die hem tot zijn kanselier verkoos (1157). Na
Theobalds dood volgde htj dezen als aartsbisschop v. Canterbury op. Hij onderscheidde
zich eerst door bovenmatige pracht, en later
door vergedreven stronghold v. leefwUze. Hij
droeg op 't naakte lUf een kleed v. grove stof,
geeselde zich aanhoudend en wiesch dagelijks,
op zUn kniegn liggende, dertien bedelaars d.
voeten. Dat nzcm hiermede 't oogmerk had,
zich d. invloed en d. eerbied to verwerven,
then MI noodig achtte, om als hoofd der Engelsche kerk tegen d. Koning to kunnen optreden, werd eenerzUds beweerd. Ht, vorderde
d. landerijen terug, die onder d. vonge regeering a. d. Stool v. Canterbury waren onttrokken.
Daartegenover klaagde d. Koning over .d.
groote misbruiken blj d. geestelijke gerechts-
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hoven; immers waxen vol ens hem gedurende
d. tien sedert zUn troonsbe verloopen
jaren meer dan honderd moorden, aan geestelijken toegeschreven, zonder voldoende-straf gebleven. Hij eischte dus, dat alio priesters, die
zich a. een misdaad v. belang hadden schuldig
gemaakt, na hunne geestelUke waardigheid
verloren to hebben, a. d. wereldlijke rechtbanken zouden worden overgeleverd, en dat d.
geesteltken zich in alle zaken naar 't oude gebruik zouden voegen, zooals 't in 't bijzonder
sedert zijn grootvader Hendrik I bestond. Om
dit door bepaalde wetten vast to stellen, beschreef hij in 1164 een algemeene vergadering
v. geestelUke en wereldlUke standen to Clarendon, a. welke hij 16 artikelen voorlei, die op d.
bedoelde oude gebruiken gegrond waren. Wijl
d. baronnen, in geval v. weigering, met geweld dreigden, onderteekenden d. bisschoppen
daze artt., en BECKET zelf moest v. d. nood
een deugd maken. NauwelUks had echter
paus Alexander III d. meeste dozer artikelen
geweigerd to bekrachtigen, of BECKET verklaarde, dat hij door d. hem afgedwongen
stap een groote schuld op zich geladen had,
on zich als onbevoegd tot d. priesterlUke
verrichtingen beschouwde, zoolang d. Paus
hem niet had vrijgesproken. Hij vluchtte naar
Frankrijk, waar Lodewijk VII, die slechts
op een gelegenheid wachtte, . om Hendrik II
zijn bescherto kunnen aangrijpen, here
ming nam. d. Paus liet hem natuurlijk ook
niet vallen ; maar wijl hij toen juist door keizer
Frederik I zeer in 't nauw was gebracht, en
vreesde dat d. Koning v. Engeland, wanner
hij dozen tergde, misschien tot 't begunstigen
v. d. Tegenpaus zou worden overgehaald,
zocht hij verzoening tuss. d. Aartsbisschop en
d. Koning to bewerken. Dit gelukte, zoodat
BECKET weder naar Engeland terugkeerde, doch
hier toonde hij zich op nieuw zoo onhandelbaar, dat d. Koning zich eons d. woorden liet
ontvallen : „Heb ik dan onkel lafhartige dienaars, v. wie niemand 't hart heeft mil v. een
oproerigen priester to bevrijden?" Vier ridders snelden toen naar Canterbury, en brachten.
d. Aartsbisschop, die to hooghartig was om
zich door d. vlucht to redden, op d. trappen
v. 't altaar om 't leven (1170). d. Paus verklaarde
d. vermoorde twee jaar na gin dood als een
maitelaar heilig. d. Vier levensbeschrUvingen
v. Th. Becket, door H. v. Boscham, Alanus
v. Droche, Joh. Salisburiensis en Wilh. Cantuarensis vervaardigd, en d. brieven v. d.
Aartsbisschop, v. pans Alexander III, v. kon.
Hendrik II en Lodewijk VII heeft d. Au stUner monnik Chr. Lupus in 't work „Quadriloguss. Historia quadripartitae vitae s.
Thomae Cantuar" (Bruxellis, 1682, 2 vol.) bijeenverzameld. Verg. H. Reuter „Geschichte
Alexanders III and der Kirche seiner Zeit."
(Berlin, 1845). J. A.. Giles heeft 't leven en d.
werken v. Becket uitgegeven onder d. titel v.
„Vita Thomae Cantuar. Archi-ep. et martyris,
oh auctoribus contemporaneis scripta" (Oxon,
1845). Mignot schreef in 1756 „Hist. du demele
de Henri II avec Parcheveque de Canterbury."
Reckford (wILLIAM), zoon v. d. evenzoo gee
heeten lord-major v. London, word in 1760 geb.
Reeds in 1770 stierf zUn vader, hem een jaarlijksch inkomen v. 100 000 p. at. nalatende.
Lord Chattam zorgde voor opvoeding, en
hij toonde een voortreffelijken aanleg. Op ,
Engelsche kunstenaars v. zijn tijd , getiteld
Biographical memoirs of extraordinary painters". 114 deed een langdurige reis door Europa,
die ht veel jaren later beschreef, en vestigde
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zich op een buitenverblijf to Cintra in Portugal, waar hU gemeenzaam met d. konink1 ike familie omging, zooals to lezen is in
n „Recollections of an excursion to Alcobaca and Batalka" (1825). In zijn vaderla,nd
teruggekeerd (in 1796), liet hij, op zijn landgoed Fonthill een prachtig paleis bouwen, dat
't grootste deel v. zijn vermogen verzwolg.
HU verkocht daze bezitting, vestigde zich to
Bath, verzamelde daar kunstgewrochten, on
overl. 2 Mei 1844. Tot zijn werken behoort ook
nog een roman ,,Vathek" (uitgeg. to Lausanne),
oorspronkelijk m 't Fransch geschreven.
Beckmann (JoH.), gab. 4 Juni 1739, to
Hoya in Hannover, studeerde to GOttingen in
wis- on natuurk., ward leeraar in d. physica
en nat. hist. to s. Petersburg, legde in 1765
daze betrekking neder, om zich in Zweden
met mijn-ontginning bekend to maken, genoot
daar, to Upsala, d. lessen v. Linnaeus, ward
daarna hoogl. in d. wijsbegeerte to Gottingen,
hield daar druk bezochte voorlezingen over
landbouw, delfstofkunde en technologie, en
overl. 11 Febr. 1811. Zijn meest verbreide geschriften zijn: „Grundsatze der Deutsche Landwirthschaft"; „Anleitung zur Technologic";
„Beitrage zur Gesch. der Erfindungen" on
„Anleitung zur Handlungswissenschaft".
Beckmann (LUDW. KONR.), gab. 21 Febr.
1822, to Hannover, beoefende aanvankelijk 't
ambacht zijns vaders, d. wagenmakerij, waarover hij een leerboek schreef, dat in 1865 ten
vierden male gedrukt ward. Meer en meer
ontwaakte zijn lust tot d. schilderkunst, zoodat hij zich daaraan geheel wijdde, on to Dusseldorf sedert 1852 voornamelijk jacht- on
dierentafereelen vervaardigde. HU illustreerde
ook prachtuitgaven v. „Reinke Fuchs" on
„Idiotismus venatorius".
Becks (PETER JOHAN), gab. 8 Febr. 1795, to
Sichem bij Leuven, ward to Hildesheim in d.
orde der Jezuleten opgenomen, on toen FERDINAND, hertog v. Anhalt-KOthen, tot d. R. Kath.
kerk was overgegaan, diens biechtvader. Hij
ward in 1847 procurator der provincie Oostenrijk. Gedurende d. volksbewegingen v. 1848
on 1849 was hij rector v. 't college to Leuven,'
daarna provinciaal in Oostenrijk en in 1853,
als opvolger v. ROOTHAAN, generaal der Jezuieten-orde. Hij heeft al 't mogelijke gedaan om
d. orde uit to breiden; hij redigeerde d. „Civilta
cattolica", schreef d. Maand v. Maria" (12e dr.,
1867), droeg in 1884 zijn ambt over a. ANT.
ANDERLZDY, en overl. to Rome, 4 Maart 1887.
Béclard (PIERRE AUG.), gab. to Angers in
1785, was een beroemd Fransch chirurgijn en.
ontleedkundige. Hij maakte zijn eerste geneeskundige studign a. 't hospitaal to Angers, die
hij sedert 1808 to Parijs voortzette. In 1811 tot
prosector benoemd, verkreeg hij d. plaats v.
chef des travaux anatomiques a la faculte de
medecine de Paris. In 1813 promoveerde hij on
twee jaar later ward hij chirurgijn in d. Pike.
In 1818 tot hoogl. in d. ontleedkunde to Parijs
benoemd, verwierf htj zich grooten roam door
d. grondige geleerdheid on kennis, die hij in
zijn lessen ontvouwde, en door welsprekendheid. HU stied in 1825. Hij is vooral beroemd
door zijn „Elements d'anatomie generale"
(Parijs, 1823). Hij was een ijverig medearbeider
in d. „Nouveau dictionnaire de medecine," en
plaatste verhandelingen in 't „Nouveau journal de medecine" on in d. „Memoires de la
societe medicale d'emulation." Ook bestaat v.
hem een nieuwe uitgaaf v. d. „Anatomie gOnerale" v. Bichat, waarbij 14 in 1821 een deel
„Additions" voegde.
Becquerel (ANTOINE cEsAR), gab. 7 Mrt
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1788, to Chatillon-sur-Loing in 't Fr. dep.
Loiret, studeerde a. d. polytechnische school
to Parijs, ward in 1808 ingenieur bij 't leger,
en bewees bij d. veldtochten in Spanje en
bij d. verdediging v. Frankrijk in 1813 belangrijke diensten, maar trok zich na d. val v.
Napoleon in 't burgerlUke leven terug, en
wijdde zich a schei- en natuurk. onderzoekingen, vooral over electriciteit en magnetismus, on legde 't resultaat zijner ervaringen
neder in zijn „Trait() experimental d'electricite
et du magnetisme" (1834-1839, 5 dln), waarin
vooral zijn proeven over d. opwekking v.
electriciteit door d. onderlinge aanraking v.
versch. metalen aandacht verdienen. HU overl.
in Jan. 1878.
Becquerel (ALEX.
een zoon v. bovengen., gab. 24 Mrt 1820, to Par --s, ontwikkelde zich tot een voortreff. natuurk. on ward
hoogl. in d. natuurk. a. 't Conservatoire des
arts et metiers to Parijs. Hij deed gewichtige
onderzoekingen over 't zonnespectrum, 't electrische licht en d. electro-chemie. Behalve
verhandelingen in d. „Comptes rendus" deelde
hi' zijn bevindingen made in zijn hoofdwerk:
„Des forces physico-chimiques et de leur intervention dans les phenomenes naturels" (1875).
Reese of Betse is d. naam v. twee schuin
tegenover elk. liggende Hongaarsche steden
a. d. Theiss. Oud- of Servisch Becse ligt a. d.
rechter- of W.-oever, !weft 15 000 inw. en
graanhandel; Nieuw- of Turksch Becse ligt op
d. linker-oever, heeft met d. aanhoorigheden
(o. a. een ail. in d. Theiss) insgelijks 15 000
inw., groote korenmagazijnen en stoombootverkeer.
Becskerek is d. hoofdst. v. 't Hongaarsch
comitaat Torontal, a. d. Bega, heeft Grieksche
en R. Kath. kerken, goede inrichtingen voor
onderwijs en 20 000 inw.
Reentering. Als d. harmonische inhoud
v. een toonstuk, nadat 't in akkoorden verdeeld is, ten behoove v. d. speler v. d. generalen bas, of v. een volstemmig accompagnement op 't klavier, door getallen of andere
teekens boven d. noten v. d. benedenstem
(bas) wordt aangewezen, noemt men dit d.
becijfering.
Bed (Fr. lit, Hd. Bett) is d. ligplaats v. d.
mensch gedurende d. slaap. Daze is in d.
heete luchtstreek zeer eenvoudig, in OostIndi6 slechts een mat, bij d. vermogende op
een bank langs d. wand (baleh-baleh) uitgespreid; d. Europeanen zorgen daar voor een
luchtige ligging en beschutting tegen insecten
door d. pooten v. 't ledikant in waterkommen
to plaatsen en zich met Baas to omringen.
Opmerkelijk is, dat d. blanke doorgaans een
zacht of veerkrachtig hoofdsteunsel begeert
on d. Mongool of Maleier 't hoofd liefst op
een hard, eenigszins uitgehold blok laat rusten. Onze voorouders spreidden zich bedden
v. wier, mos on bladeren, en dekten zich met
pelterijen. d. Veeren en donzen bedden zijn
v. later tijd, in vele opzichten of to keuren,
en worden daarom meer en meer vervangen
door springveeren onderstellen met paardenharen matrassen of door kapok-bedden; 't is
natuurlijk dat d. plants, waar wij ongeveer
eon derde deel v. ons leven doorbrengen, a.
d. eischen der gezondheidsleer zoowel als a.
die v. 't welbehagelijke moat voldoen. In d.
tuinbouw is een bed (Fr. couche, lid. Beet) een
grondverhooging v. 2 a, 3 dM. v. toegemaakte
aarde tot 't aankweeken v. een bepaald gewas; zoo spreekt men v. bloem-, asperge-,
aardbezie-bedden on bedden v. een of andere
groentesoort; bloembedden worden sierlijk
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door een mozalek-rand v. aschyrantus of sedum
omgeven; d. aanleg van asperge-bedden is tot
een industrie geworden, waarvan geheele
kweekerijen bestaan.
Beda (bUgen. venerabilis), was een Fngelsch
monnik en schrijver, in 673 to Weremouth in
't bisdom Durham geb. Onder zijn werken,
die alle in 't LatUn geschreven zijn, is 't
nuttigst een Engelsche kerkelijke geschiedenis,loopende v. d. landing v. Cesar tot d.
koning v. Northumberland Ceolulf. Zijn „Chronicon," een jaarboek der wereld-geschiedenis,
is merkwaardig, door dat hij daarin 't eerst
d. Aera Christiana of Christelijke jaartelling,
volgens d. bepaling v. d. Rom. abt Dionysius
Exiguus, ten grondslag gelegd heeft, waardoor
deze jaartelling in 't Weston werd ingevoerd.
Men is ook a. Beda d. beschrijving v. d. verloren Dionysiaanschen Cyclus verschuldigd.
Beda overl. in 735; zijn werken zijn in 1612
in 4 dln te Keulen uitgegeven.
Bedarride (JASSUDA), geb. 2 Apr. 1804 te
Aix. studeerde daar in d. rechten, werd in
1825 advocaat en bekleedde tot 1848 ondersch.
openb. betrekkingen, maar wijdde zich daarna
a. 't schrijven v. rechtsgeleerde werken, die
zeer gewaardeerd zijn, o. a. „Droit commercial" (1854); „Traits du dol et de la fraude"
(4 dln, 2e dr. 1867); „Etudes de legislation"
(1868) en „Du proselytisme et de la liberte
religieuse" (1875).
Bedding heet d. houten vloer, waarop 't
zwaar geschut geplaatst wordt, bij belegeringen vesting-batterijen, ten einde 't een waste
stelling te geven. en 't inzakken en omwoelen v. d. grond te voorkomen. d. Beddingen
voor kanonnen op belegerings-affuiten bestaan meestal uit drie evenwijdige balken of
onderliggers, waarvan er twee volgens d.
lengte onder d. raderen worden geplaatst en
d. derde onder d. staart. Dwars over deze
onderliggers, dus evenwijdig met d. borstwering, komen zware planken te liggen. Aan d.
voorzijde der bedding wordt nog een stootbalk geplaatst, die d. raderen tegenhoudt en
belet dat zij tegen d. borstwering aanloopen.
't Geheel wordt door in d. grond geslagen
piketpalen vastgehouden. Opdat 't stuk bij 't
afvuren niet verder terugloopt, dan noodig
is om 't opnieuw te laden, maakt men d.
bedding eenigszins naar achter oploopende.
Beddingen voor geschut, dat met zwakke
ladingen vuurt, maakt men horizontaal, zoo
ook die waarop 't geschut naar alle zijden
moat kunnen vuren, zoo als bijv. op speelbatterUen. Houwitsers worden alttjd op horizontale beddingen geplaatst. Beddingen voor mortieren zijn msgelijks waterpas, on bestaan uit
aan-den geplaatste balken; voor zware mortieren on ook in weeke gronden worden twee
of meer lagon balken kruiselings boven elkander gelegd; d. balken der bovenste laag liggen algid (behalve bij d. proefmortier, zie dat
woord) evenwijdig met d. borstwering; 't geheel wordt insgelijks met piketpalen vastgehouden. Om hout to sparen, bezigt men ook
wel noodbeddingen, waarbij alleen planken
volgens d. lengte onder d. raderen on d. staart
worden gelegd. Alle beddingen komen lets
boven d. beganen grond om 't afloopen V. 't
water to bevorderen. Wail- en vestingaffuiten,
zoo made alle op ramen geplaatste affuiten,
behoeven geen eigenlijke maar d.
ramen rusten op dwarsbalken. d. Spil, waar
't man om beweegt, is op een ingegraven
kussen bevestigd, en d. rollen bewegen over
op d. grond geplaatste cirkelstukken.
Bedding wordt ook genoemd d. bodem eener
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rivier, d. onderlaag eener schutsluis of ook in

't algemeen een ondergrond v. zand of grind
of leem. d. Bedding v. een rivier is breed,
naarmate d. helling ('t verval) geringer en d.
bodem weaker is.
Beddoes (THOMAS), een der meest geachte
Engelsche Bch/livers in d. volkstoon over
geneesk. onderwerpen, geb. in 1754 to Shiffhall, on overl. in 1808 to Bristol, studeerde
xford en Edinburg en onderscheidde zich
Oxford
reeds toen door Ain kennis v. d. oude classieke literatuur on door een zeldzame geoefendheid in d. nieuwe talen. In 1786 tot hoogl. in d.
scheikunde to Oxford benoemd, leefde hij Kier
geheel voor deze wetenschap en gaf hij vele
scheik. verhandelingen in 't Licht. Hij legde zijn
hoogleeraarsambt in 1796 neder, on schreef
sedert behalve een groot werk over 't wezen
der wiskunde en eenige politieke vlugschriften, zijn beroemde „History of Isaac Jenkins",
dat ten doel had, om a. d. arbeidende klasse
een leefregel en zedenleer in populairen worm
to geven, van welk boek in korten tijd 40 000
exemplaren verkocht werden. Sinds 1794 had
hij 't denkbeeld opgevat,. om sommige gassoorten tot genezing v. ziekten, bepaaldelijk
bij d. tering, aan te wenden. Reeds vroeger
had hij versch. wenken over 't nut v. sommige chemische middelen gegeven, vooral
over 't uit- en inwendig gebruik v. acidum
nitricum bij syphilis. Door Wedgwood (zie
Wedgwood) ondersteund, gelukte 't hem in
1798 eon inrichting daartoe to openen, waar
een jonkman, Humphrey Davy geheeten, die
later zoo beroemd werd, (zie op d. naam) a.
Beddoes als opzichter ter zijde stond. 't Oogmerk werd niet bereikt. BEDDOES verflauwde
in zijn ijver en trok zich een jaar vOOr zijn
dood terug. Onder d. werken v. BEDDOES behooren nog : „A letter to Erasmus Darwin on
a new method of treating pulmonary consumption". (Lond. 1798) „Essay on the causes,
early signs and prevention of pulmonary
consumption" (Loud. 1798); „Considerations on
the medicinal use of factitious airs, and on
manner of obtaining them in large quantities,
published in association with James Watt"
(Bristol, 1796); „Notice of some observations
made at the medical pneumatic institutions"
(Lond. 1797); „Contributions to physical and
medical knowledge" (Lond. 1794) en „A guide
for self preservation and parental affection"
(Lond. 1795).
Bede heette gedurende d. grafelljke en
hertogelijke regeering d. aanvraag, die d.
landsheer a. d. staten v. zijn gebied deed, tot
't opbrengen v. een geldsom. Aanvankeltjk
bestreden d. vorsten hunne uitgaven uit d.
opbrengst der domeinen on tollen, maar toen
tegen 't einde der Kruistochten d. burgerten
ontstonden, die door handel on nijverheid
groote schatten wonnen, en wel een deel
hunner inkomsten of wilden staan, om daardoor d. landsheer in staat to stollen hen tegen
willekeur en afpersingen der edelen of tegen
aanvallen v. roofridders to beveiligen, werden
d. afgevaardigden der steden ter dagvaart
beschreven (bijeengeroepen) om 's graven of
's hertogen bade to hooren. Zulk een bade
was met redenen omkleed en doorgaans wat
to hoog gesteld in 't vooruitzicht, dat er wat
zou worden afgedongen. d. Burgerijen gebruikten deze gelegenheid om hunne grieven
bloot to leggen on a. 't toestaan der bade d.
voorwaarde to verbinden, dat d. grieven
werden opgeheven en velerlei voorrechten
(privilegign) werden toegOstaan. Was men
eindelijk over het opbrengen on d. grootte
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dat 't middelpunt der maan voorbij haar beender geldsom tot een vergeltjk gekomen, dan
gaat, dan zal dit voor plaatsen, die t. N. of
werd d. bode naarmate v. d. draagkracht der
t.
Z. v. d. eerstgemelde liggen, niet 't geval
steden verdeeld, en door d. vroedschap v.
zijn, maar d. ster zal achter d. maanschijf
elke stad bij hoofdelijken omslag v. d. pooreen
koorde schijnen to doorloopen, die des to
ters ingevorderd.
kleiner is, naarmate d. plaats verder v. eerstBedeau (MARIE ALPH.), geb. 19 Aug. 1804,
genoemde afligt in een Noordelijke en Zuidete Vertou bij Nantes, werd opgeleid op d.
lijke richting. Voor nog verder verwijderde
krijgsschool v. s. Cyr en in 1825 officier. Hij
plaatsen heeft er dan geene bedekking plaats.
was bij 't beleg v. d. citadel v. Antwerpen
Hierdoor kunnen d. sterrebedekkingen door
in 1831 kapitein-adjudant v. maarschalk Ged. maan tevens dienen om d. maanparallaxis
rard en in 1836 bataljons-chef in Algerie.
to bepalen (Zie Parallaxis). Even als door d.
Daar ontwikkelde hij zich in d. strijd tegen
maan, worden d. sterren ook door d. zon en
Abd-el-Kader tot een der verdienstelijkste
d. planeten bedekt. d. Eerste kunnen, door d.
bevelhebbers; hij klom snel in rang op, werd
sterkte v. 't zonnelicht moeilijk worden waarna d. overwinning bij Isly divisie-generaal en
genomen ; d. laatste zijn vrij zeldzaam, wijl d.
opperbevelhebber der prov. Constantine, en in
planeten slechts kleine ruimten v. d. hemel
1847 gouverneur v. Algerie. Bij 't uitbarsten
beslaan. d. Eene planeet kan somtijds ook
der Februari-omwenteling v. 1848 was BEDEAU
door d. andere bedekt worden, bp. Venus
te Parijs, en werd hem 't beteugelen v. d.
door Mercurius; evenzoo, ofschoon zeldzaam,
opstand op d. Boulevards opgedragen. Wijl
worden er nu en dan vaste sterren door d.
echter d. troepen zich met di burgers versatellieten
v. Jupiter of Saturnus bedekt. Ook
in
levensgevaar.
broederden, geraakte BEDEAU
is een zonsverduistering eigenlijk een bedekNa d. vlucht v. Lodewijk Filips benoemde
king der zon door d. maan.
't Voorloopig bewind hem tot minister v.
Bedekte weg, Zie Versterkingskunst en
oorlog en opperbevelhebber v. 't leger te
Vestingbouw.
Parijs, maar in d. Juni-opstand werd hij
Dedelaars-kolonien, Zie Armoede.
zwaar gewond, zoodat hij zijne functien moest
Bedelen is 't vragen v. onderstand door
nederleggen. Later was hij als afgevaardigde
't
opwekken v. 't medelijden on 't vertoon v.
v. 't dep. Loire-inferieure vice-president v.
voorgewende of wezenlijke kwalen. Sedert
d. Constitueerende vergadering. Bij d. Coup
't geven v. aalmoezen als een godsdienstd'Etat v. 2 Dec. 1851 werd hij gevangen gezet,
plicht, als een vrome daad, werd beschouwd,
later geamnestieerd, en hij overl. te Nantes
verhief zich 't bedelen, ook door tot arbeid
29 Oct. 1863.
geschikte personen, tot een erkend bedrijf,
Bedeeling is d. geregelde toelage in geld
dat jets gewijds, iets eerwaardigs had; maar
en levensmiddelen, die door d. armverzorging,
't aantal personen, die 't gemakkelijke, avonzoowel d. burgerlijke als d. kerkelijke, a. d.
tuurlijke, vaak veal opbrengende, bedelaarszoogenoemde huiszittende armen wordt verleven verkozen, nam zoozeer toe, dat d. welstrekt. Bedeelden worden in sommige opvaart en d. veiligheid der maatschappij daarzichten als onmondigen beschouwd, en v.
door ernstig bedreigd werden. Een schrijver
kiesrecht, schutterij e. d. g. uitgesloten.
uit d. eeuw v. Lodewijk XIV verzekert, dat
13edeguar noemt men d., met op mos getoen een tiende part der Franschen v. 'l belijkende draden overtogen, uitwassen a. d.
delen leefde, on in Duitschland tengevolge
takken der wilde rozen, veroorzaakt door d.
v. d. 30-jarigen oorlog, on in d. •Zuidelijke
steek v. 't insect Cynip.s Rosae L. Vroeger
Nederlanden na hun terugkeer onder Spaanwerden deze uitwassen tegen velerhande zieksche heerschappij was dit niet minder. In d.
ten aangeprezen. (Zie 't art. Galwespen).
17e eeuw vindt men in versch. staten reeds
Bedekking (Fr. convol) is in d. oorlog 't
scherpe verordeningen met krasse straf begewapend geleide, dat een transport v. krijgsdreigingen tegen 't bedelen, maar ze baatten
behoeften of d. arbeid a. aanvals - of verdediweinig. Men kan zich een idealen staat denken,
gingswerken tegen d. vijand beschermt. lets
waarin
alle behoeftige weezen, gebrekkigen on
geheel anders is d. bedekking v. hemellichaouden worden verpleegd, on alle anderen tot
men (accultatio). Wanneer d. maan, d. zon of
werken worden verplicht; maar zoolang er
een planeet zich in d. rechte lijn bevindt, die
goedgeefsche lieden zijn, die, om op een gev. ons naar een ster kan gedacht worden,
makkelijke wils v. d. overlast vrij te geraken,
zal deze laatste voor ons onzichtbaar zijn en
of om 't akelig beeld der ellende to ontkomen,
bedekt worden. Bedekking v. sterren en plaof om aan een plotselinge opwelling v.
neten door d. maan valt dikes s voor, wijl
gemoed to voldoen, a. d. vragers geven., zullen
d. maan, om hare nabijheid tot d. aarde en
er ook bedelaars blijven. d. Ondervinding leert,
hare sch0nbare grootte, altijd een klein deel
dat in plaatsen, waar 't meerendeel der gedes hemels voor ons bedekt en zich tevens
goeden zich verbindt, om een geregelde bijin haren loop om d. aarde vrij snel verdrage voor invalids armen ter beschikking
plaatst. Voor versoh. plaatsen der aard(k heeft
eerier commissie to stollen, on elke gift a.
d. bedekking eerier star door d. maan niet op
bedelaars v. beroep te weigeren, d. bedelarij
hetzelfde oogenblik plants. Wijl d. maan z-ieh
sneller verdwijnt dan door politie-ma.atregelen.
nameljjk, met betrekking tot d. sterren, v. 't
Onze wetgeving straft d. bedelarij met hechWeston naar 't Oosten beweegt, zal een star
tenis, en volgens art. 484 W. v. Str. kan d.
op -een Weston,* gelegen plants reeds door d.
schuldige
bovendien, zoo hij tot werken in
maan bedekt zijn, terw01 een veal weer Oosstaat as, tot plaatsing in een rilks-werktelijk v. die plaats zijnde waarnemer d. maan
inrichting worden veroordeeld. (Zie art. 10
nog ten Weston v. d. ster ziet en d. bedekder Wet v. 15 Jan. 1886, Stbl. no. 6).
king dan nog , meet gebeuren. nierdoor kun,Berleil,orden. d. Dominicanerl, Franciscanen d, sterrebedekkingen door d. maan dienen
nen, Karmelieten en Seriieten zOn orden v.
tot 't bepalen v. 't lengte-verschil Was. twee
bedelmonniken (mendicanten), in d. 13e eeuw
plaatsen. Ook 'weft d. geographische breedte
ontstaan, die-geen eigendom mochten beZitten
der plaatsen veal Invloed op d. *Use, waarop
en duo v. liefdegaven moesten leven. Z0 waren
men pen bedekking v. een ster door d. mean
ziet. Wog& een ster voor -eau, plAsts, niet a. a. bisschop maar rechtstreeks a. dPaus onderworpen, en genoten veel voor,die niet re aver v. d. Evenaar ligt, zoo "bedekt,
i3
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rechten; zij mochten overal prediken, missen
lezen, d. biecht hooren en onderwtjs geven.
Slechts eenige broeders (d. terminanten) zamelden giften in; vele verwierven leerstoelen a.
universiteiten, waar hun onderricht zeer begeerd was, omdat zij, niet verleid door wereldsche begeerten, geheel voor d. wetenschap
leefden. Hun aantal en invloed namen zoo toe,
dat uit bezorgdheid daarvoor op d. Kerkvergadering to Lyon in 1574 bepaald werd, dat
geen nieuwe bedel-orden mochten gesticht
worden; in d. strijd tegen d. naijverige orden,
maar meer nog door afwijking v. hare oorspronkelijke beginselen zijn zij ondergegaan.
Bedeus (JosEPH), gob. 2 Febr. 1783, to Hermannstadt in Zevenbergen, studeerde to K.lausenburg in d. rechten, trad in d. staatsdienst,
kiom door kennis en bekwaamheid snel in
rang, en ward in 1837 gouvemeur v. Zevenbergen; hij overl. in zijn geboorstestad, 6 Apr.
1858. Van zijn geschriften zijn d. voorn. „Histor.geneal.-geogr. Atlas zur Uebersicht der Geschichte Ungarns" (1851); ,,Das Lucrum Camerae in Ungarn u. Siebenburgen" (1838);
„Die Wappen u. Siegel der Fiirsten v. Siebenbilrgen" (1838) en „Die Verfassung v. Siebenbiirgen" (1844).
Bedevaart (Pelgrimage, Fr. pelerinage, Hd.
Pilgerfahrt) beteekent een reis, inzonderheid
to voet, naar een gewijde plaats, met een
godsdienstig oogmerk ondernomen. Zij geschiedt of vrijwillig, of ter vervulling eener
gelofte, of uithoofde eener opgelegde boete.
d. Oorsprong, dien men zelfs in d. Bijbel
meant to vinden, moat in d. tijden der Kruistochten gezocht worden (zie dit woord), hoewel bedevaarten door d. geloovigen naar 't
graf v. Mohammed (Zie Mohammed), buiten
tegenspraak, veel vroeger in gebruik waren;
zelfs kunnen d. reistochten naar d. orakels
(zie dit art.) als een soort v. bedevaarten beschouwd worden. d. Meest beroemde bodevaartplaats der Christenen, inzonderheid in d.
middeleeuwen, was 't graf v. Jezus to Jeruzalem, waarvan zelfs d. burgemeester v. GOrlitz, Emmerich, tot een aandenken v. zijn
tocht, in 1480, een klein model het vervaardigen. In Europa zijn d. beroemdste bodevaartplaatsen : in Spanje, s. Jago di Compostella, waar volgens d. overlevering in d.
hoofdkerk 't ltjk v. d. apostel Jacobus rust;
in ltalitS, Loretto (zie dit woord); ook waren
sinds eeuwen d. bedevaarten naar Rome menigvuldig, zoowel ten tijde v. d. vasten, alsmede inzonderheid in 't groote jubeljaar, dat
volgens verordening v. pans Sixtus IV (1484),
alle 25 jaar gevierd wordt, bij welke gelegenheid een vollen aflaat verleend en d. gewijde
poort v. d. s. Pieterskerk in 't Vaticaan geopend is.
Bedford is een graafschap in Engeland,
benoorden London toss. Cambridge, Northampton, Huntingdon en Hertford. 't Heeft een
oppervlakte v. 22 vk, geogr. mijl , bestaat uit
afwisselende heuvelhellingen en dalen met
eenige uitgestrekte vlakten, doorsneden v. een
kalkheuvels, en in 't 0. on
hooge keten
uit
W. veel zandgrond. 't Bestaat voor
aangespoelden grond ; men vindt er geen andere
delfstoffen dan kalksteen, grof mariner, onvolkomen steenkool, eenige .versteeningen on
schelpen; minerale wateren treft men op verscheid. plaatsen a., waarvan eenige zouten,
andere ijzel btiVatten; er zjn in dit deel v. Engeland oOk•Roin. oudheden ontdekt. d. Grond,
die door 4 beken besproeid wordt, is voor
't grootste deal bebouwd en levett hopt,
'wren, moeskruiden en gras op, dock voorn.
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haver,. waarvan 't stroo, dat stark en glinsterend is door een groot kalkgehalte, tot 't
maken v. stroohoeden dient, waarvan vele
bewoners bestaan; ook wordt er veel boter
gemaakt. Men vindt er fabrieken v. matten en
kanten, en scholen, waarin daze indu.strie onderwezen wordt. Bedford bevat 123 kerspelen,
9 marktsteden en 150 000 bow. d. Hoofdstad
v. 't graafschap is 't oude Bedford, waarvan
d. geschiedenis reeds in 571 melding maakt.
Zij ligt a. d. Ouse, heeft 20 000 inw., vele kantfabrieken on wollenweverijen en drijft levendigen handel.
Bedford (JOHN PLANTAGENET, hertog v.),
derde zoon v. kon. Hendrik IV v. Engeland,
was d. laatste handhaver v. d. Britsche bezittingen in Frankrijk. Met zijn broader, kon.
Hendrik V, veroverde hij Melun, na diens
dood in 1422 ward hij gouverneur v. Normandie; hij verbond zich met d. Hertog v. BourgondiO en met dien v. Bretagne, veroverde
Abbeville, Ivry en Mans, versloeg d. Franschen a. d. Yonne en bij Verneuil, was meester v. 't land benoorden d. Loire, en sloeg 't
beleg om Orleans, terwijl kon. Karel VII, uit
't huis v. Valois, v. land beroofd on vazallen
verlaten, rondzwierf. Toen trad JEANNE DARC
(d. maagd v. Orleans) op; zij ontzette in 1429
Orleans, en voerde d. Koning dwars door 't
vijandelijk leger naar Rheims om hem to
doen kronen, maar vial op 23 Mei 1429 in d.
slag bij Compiegne in handen der Bourgondiors, die haar a. d. Engelschen overleverden.
Koning Hendrik VI on d. Hertog v. Bedford
waren toen to Rouaan. Zij deden Jeanne Dare
daar als tooveres verbranden, maar verloren
hunne veroveringen kort achtereen, vooral
ook door afval der bondgenooten. Bedfords
gemalin, een zuster v. Flips v. Bourgondig,
stierf, en daze laatste sloot in 1434 vrede met
Karel VII to Arras. Bedford overl. 19 Sept.
1435 to Rouaan, waar horn in d. Dom een
zwart manner praalgraf ward gesticht.
.Bedijking is d. omsluiting v. een laag
land door een dijk, die bij droogmakerijen
ringdijk genoemd wordt, en dan met een ringvaart omgeven is.
Bedlam, een verbasterde on ingekorte
uitspraak v. Bethlehem-hospitaal, is een krankzinnigengesticht in London. d. Naam is later
spreekwoordelijk gelijkbeteekenend met dolhuis geworden. Dit gesticht is herhaaldelijk
verbouwd en vergroot, is thans 273 M. fang,
3 verdiepingen hoog, voor 600 patienten op
d. beste vas ingericht, en heeft een jaarlijksch
inkomen v. 40 000 p. st.
B edlington is een stad met bijna 15 000
inw. in 't Eng. graafs. Northumberland a. d.
Blyth en a. d. N.-0.-spoorw., die naar NewCastle gaat. Er zijn steenkoolniljnen en ijzerfabrieken.
B edlis of Bitlis is een versterkte stad
met 12 000 inw. in d. Turksche prow. Koerdistan. Zij ligt a. d. Koesoer in een breede
kloof, 1450 M. boven d. zeespiegel i a. d. grooten
weg v. Erzeroem n. Mosoel, en is daarom v.
veel belang. Er worden sieraden en wapens
vervaardigd en handel gedreven in katoen
en tabak.
• Redoele.nen of Bedevil, (d. i. kinderen
• of bewoners der woestjjn) zijn Arabieren, die
niet alleen in d. woeste deelen v. Arabig,maar
ook in d. omliggende landen, als Syriii, Egypte
en Barbartje, rondzwerven, en in familiki ver&Sold, onder Sheiks, of bij gansche stammen
onder Emirs leven. 't Is waarschljnlijk, dat
ztj denzelfden oorsprong hebben als d. Arableren, die in vaste woonplaatsen gevestigd
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Zij zelven leiden hunne of komst of v. Ismail,
d, zoon V. Abraham. Zij wonen meestal in tenten en hutten, ook wel in holen; houden zich
met veeteelt bezig, en verkoopen of verruilen
hun overtollig vee tegen andere behoeften.
Allen zijn goede ruiters; sommige hunner
levee v. d. jacht, doch d. meesten v. roof, zoo
zelfs, dat zij niet alleen v. d. reizigers geschenken als een schatting gebiedend afvorderen, waar hen ook dikwerfvermoorden, waarom
't niet geraden is, zonder genoegzame macht
of een veiligheidsbewijs v. een hunner bootden. d. streken, waarin zij rondtrekken to
doorreizen. Gastvrijheid echter achten zij t ggelijk alle zwervende volken, een heilige plicht.
Hun aantal is moeilijk to schatten. d. Talrijkste
stam, Anezeh telt 350 000 menschen, waaronder 100 000 strijdbare mannen; dan volgt d.
stam der Benz-Harb met 40 000 strijdbare mannen. d. Bedoeinen, die in d, nabijheid v. Turksche steden wonen, levee in bestendigen oorlog
tegen d, naburige pasja's, omdat zij d. geeischte
schatting niet when betalen. Allen, die niet
tot hunne stam- of bondgenooten behooren,
beschouwen zij als vijanden; doch hunne vijandelijke aanvallen, of liever rooverijen (dikwijls
met moord gepaard) zijn altijd tegen zulke
landstreken en karavanen gericht, waar zij
weten d. sterkste partij to zullen zijn; sours
vereenigen zich ook versch. stammen tot 't
veroveren v. groote landstreken. Zij beb,jdon
d. Mohammedaansche godsdienst, dragen een
langen baard en kennen geen grootere schande
dan dien to missen; zij stellen minder prijs op
hun eigen afkomst dan op die hunner paarden; paarden en kameelen waken hun grootste
bezitting uit. Over 't algemeen zijn d. Bedoeinen
arm, waardoor zij veelal ieder slechts eene
vrouw hebben, onwetend, ruw, wild en stout;
doch hun leefwijze is voorvaderlijk en eenvoudig.
Bedsjapoer is een stad met 13 000 mw.
in 't Britsch-Ind. presidentschap Bombay. 't
Wordt 't „Palmyra v. Dekan" genoemd, want
in d. The en 17e eeuw was 't d. hoofdstad v.
een bloeiend Mohammedaansch rijk dat in
1686 door Aureng-Zeb veroverd is. Err waren
toen een millioen mw. en 1600 moskeeen. 't
Sterke kasteel is nog ongedeerd, en is door
een muur met ruim 100 wachttorens en een
gracht v. 6 M. diep, 15 M. breed en 16 KM.
lang omgeven; daarbinnen is 't mausoleum
V. Mahmoed-sjah, een der prachtigste bouwwerken v. Indio, met een koepel v. 42 M.
middellijn. Hoe groot 0. stad is geweest,
blijkt uit een Wijk, waar d. overblijfselen v.
100 000 verlaten huizen zijn. Indrukwekkende
ruinen v. moskeeen, palgiizen, openb. baden,
zuilengangen en verdedigingswerken getuigen
v. d, vroegere grootheid.
Bedum is een we1varende gemeente met
5000 mw. a. 't Boterdiep, 12 KM. t. N. v. Groningen. Zij omvat d. dorpen Bedum, Onderdendam, Noord- en Zuid-wolde.
Beecher (LYMAN), geb. in 1774 to Newhaven in Connecticut, was een presbyteriaansch predikant, die krachtig geijverd heeft
voor 't zendingswerk en d. matigheidsgenootschappen en vele leerredenen heeft geschreven, die in 1852 verzameld zijn uitgeg. en
nog veel gelezen worden. Hij stichtte in 1832
to Cincinnati in Ohio een presbyteriaansch
seminarie, en, zijn oudste dochter vestigde
daar een bloelende meisjesschool. Beide instellingen ijverden met geestdrift tegen d.
slavernij ; d. leerlingen vormden en verbreidden vereenigingen tot bevrijding v. slaven,
hielden voordrachten over d. gruwelen der
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slavenhouders en stichtten een „underground
railroad" d. i. een verbond, om voortvluchtige
slaven naar Canada to helpers. d. Tegenstand
was geweldig en gevaarlijk, zoodat v. overheidswege a. 't seminarie deze werkzaamheid
verboden werd. L. BEECHER trok zich daarna
terug en overl. to Brooklyn, 10 Jan. 1863.
Beecher (HENRY WARD), zoon V. d. voorg.,
geb. 24 Juni 1813, to Litchfield in Connecticut,
ontwikkelde reeds vroeg een machtig redenaars-talent. Hij word predikant in d. presbyteriaansche Plymouthskerk to Brooklyn en
gaf d. daar uitgesproken leerredenen in 't
licht onder d. titel v. „The Plymouth pulpit"
(10 dln, 1859-1872). Hij bevorderde door zijn
tot geestdrift en verontwaardiging bezielende
redevoeringen zeer d. afschaffing der slavernij.
Hij deed daartoe op kosten zijner gemeente
een reis naar Europa in 1863, en maakte toen
in gansch Brittannie een overweldigenden
indruk door zijne voordrachten. Hij oven. to
Brooklyn, 8 Mrt 1887.
Beecher-Stowe (HARRIET), d. wereldberoemde schrijfster v. „Uncle Toms cabin" (d.
Negerhut), d. jongste dochter v. L. BEECHER,
word 15 Juni 1812 geb. en huwde in 1836 met
C. E. sTOWE, professor a. 't seminarium to
Cincinnati. Zij ijverde v. der jeugd aan voor d.
bevrijding der slaven was getuige v. d. mishandelingen, die d. siavenhouders ongostraft
pleegden, deed met haar echtgenoot een reis
door d. Zuidelijke staten, waar op d. katoenplantages hemeltergende gruwelen voorviolen,
on zag to New-Orleans d. slavenmarkt met
al hare ellende. Zij schreef toen haar book,
dat een verbazenden indruk maakte, in vole
talon, in alle boschaafde landen word gelezen,
een groot aantal drukken beleefde, on d. middellijke oorzaak was v. d, oorlog tuns. d.
Noordelijke on Zuidelijke Vereenigde Staten,
die met d. vrijmaking der negers en d, uitroeiing der slavernij eindigde. BEECHER-STOWE
schreef later een „Sleutel" op d. „Negerhut"
waarin zij d, romantische schetsen met historische feiten staafdo. Op twee reizen naar
Europa word zij overal met eerbied en onderscheiding ontvangen. Na haar terugkeor in
't vaderland schreef zij nog vole, meest zedekundige, werken, o. a. „gleino Vossen";
„Queer little people"; „Old town folks" • „Pink
and white tyranny" on „Palmetto leaves ;' (1873).
Beechey (wiLLIAM), een Eng, portretschilder, geb. to Buxford 12 Dec. 1753, oven. 28
Jan. 1839, vervaardigcIe d. beeltenis v. versch.
aanzionlijko personen en leden v. d. Koninkl.
fam. in Engeland, en verwierf d, meesten lof
door zijn of beeldsel v. koningin CHARLOTTE.
Beechey (FRED. WILL.), zoon v. d. voorg.,
geb. 17 Febr. 1796 to London, trad in dienst
bij d. Britsche marine, on nam doo1 a. d.
stoute on moeilijke ontdekkingstochten in d.
N: POOlzee, in 1818 onder FRANKLIN, in 1819
onder PARRY. In 1825 zond d. Admiraliteit
hem als kapitein met een proviandschip naar
d. Behringstraat, om Parry on Franklin in
to wachten; bij drong vandaar door tot d.
Barrow-straat, maar vond d. Poolreizigers met,
on kwam in Sept. 1828 to Portsmouth weder
in 't vaderland. Van 1837 t. 1847 deed hij peilinggen in 't vaarwater tuns. Engeland en
Ierland. in 1854 word hij admiraal on in 1855
president v. 't geogr, genootschap. Hij gaf d.
beschrijving zijner reizen on verslagon zijner
waarnemingen uit, on overl. 29 Nov. 1856.
Beeckman (IZAaK), waarschijnlijk omstr.
.1570 nabtj Dordrecht geb., was een der beroemdste wiskundigen v. zijn tijd, wien vreemdelingen kwamen bezoeken. liii was rector . der
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Latijnsche school te Dordrecht, waar hij later
tevens tot hoogl. in d. redekunde ward benoemd, en was daar leermeester v. d. raadpensionaris JAN DE wrrr. Hij overt. in 1637.
Hij stand nauwe vriendschapsbetrekkingen
met Cartesius. Er bestaat een work v. tem:
„Mathemetico-PhYsicarum Meditationum Centuria" (Trajecti ad. Rh., 1644). Zie d. Chalmot
„Biogr. Woordenboek" en d. schrijvers, daar
aangehaald.
Reec.krnan (ELIAs) was vaandrig to Aardenburg, toen bij d. inval der Franschen in
1672 een korps v. 6000 man onder d. markgraaf
De Nancre d. zwakke vesting kwam opeischen.
BEECKMAN had 38 man onder zijn bevel-en, maar
weigerde d. overgaaf. Hij wist d. burgers met
anoed te bezielen en bracht er 230 in 't geweer.
Met daze kleine macht en negen veldstukjes,
waarvan er slechts vier bruikbaar waren,
weerstond hij d. eersten aanval. Te middornacht kwam er eenige versterking uit Sluis,
en toen d. Franschen na een tweede bestorming aftrokken, lieten zij 600 gevangenen
achter, d. i. meer dan al d. verdedigers v.
Aardenburg to zamen. Op 't raadhuis to Aardenburg wordt d. degen v. BEECKMAN als aandenken bewaard.
13eeekrnan (ABR. FAURE), gab. 4 Oct. 1797,
to Soerabaya, achtereenvolgens predikant to
Kamperveen, Huizen, Voorst en Meerenberg,
schreef vele zedek. on histor. werken, o. a.
„Geschenk a. d. ouderdom" (1851); „'t Huisgezin v. Doorenbos" (bekroond door 't Amst.
Matigheidsgen. 1851); „Cornelis Hoek en zijn
Zutfensche vrienden" (1875) en „d. Fransche
tune to Antwerpen" (1875).
Reeder of Ridar heat een deal v. Zuidelijk Hindoestan, ruim 900 vk. geogr. mijl
groot, dat voorheen een zelfst. staat was,
bijna uitsluitend door Hindoes bewoond, on
nog weinig bekend is. d. Godavery kronkelt
tuss. d. heuvelachtigen bodem on maakt dozen
zeer vruchtbaar. d. Stad Beeder ligt a. d. Manjera, on is zeer vervallen, maar heett nog
30 000 inw.
.Beefaal, Zie Sidderaal.
Reefrog, Zie Trilrog.
Reek (Fr. ruisseau, Hd. Bach, Eng. brook)
heat d. afvoerweg v. een bron of een smalls,
ondiepe sizoom, ontstaande door d. samenvloeiing v. wateraderen, spranken on vlieten.

d. Bovenloop eener rivier ontstaat door d. vereeniging v. zulke beken. Gewoonlijk spreekt
men v. beken, zoolang zij overal doorwaadbaar zijn en v. rivieren, als dit slechts op
sommige plaatsen, zoogen. voarden, 't geval
is. Begenbeken vloeien slechts in 't natte jaargettjde en vormen in d. drogen tijd een hollen
wag. Start- of stitifbeken voeren meestal gletscherwater of on vallan sours v. loodrechte
rotswsulden eenige honderden Meters hoog.
Beekbezinkingen zUn alluviale lagen, die bestaan nit 't door d. beken afgevoerde slib, en
't dal some over een aanraerkelijke breedte
en diepte vullen. Een merkwaardig voorbeeld
hiervan is d. vruebtbare Limburgsche klei in
't Getadel en langs d. oevers der -Geleen in
Zuid-Liniburg.
.13.4tir is . d. maam v. meerdere dorpen in
Nederland. Uitnemend schoon zijn d. omstreken
v. Beek in Limburg, 16 KM. ben. Maastecht,
't tweeds station v. die atad a. d. spoor's. n.
Venloo. Velen vermoeden Met, *at er mike
wilds bomb- en houvelpartilen in mks vederland zijn ale (Isar. Even schema door vergezichten en lustverblVven is Beek t, Z. 0. -v.
Nijmegen tuss. Ubbergen en Barren Dal.
Reeirbeirgen is een dorp, 7 KM. t. Z. v.
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Apeldoorn, a. d. straatweg naar Anthem, met
d. uitgestrekte Beekbergsche bosschen, die
zich tot a. d. boorden v. d. IJsel uitstrekken.
Reelaerts v. Blakla,nd (GERARD), gab.
6 Juli 1772 to Dordrecht, studeerde en promoveerde to Utrecht in d. rechten. Hij ging in
1802 als procureur-generaal near d. Kaap d.
Goode Hoop, ward daar, toen d. Engelschen
er raeester werden, in belangrijke staatsbetrekkingen gebruikt, on keerde in 1817 naar
Nederland terug. Hij ward in 1819 tot rechter
to Rotterdam benoemd, maar sedert 1823 aanhoudend tot lid der Tweede Kamer gekozen,
waar hij zich door zijn rechtsgel. on staathuishoudk. adviezen en door zijn voorstaan
v. vrijen handel onderscheidde. Na 't overt.
V. TETS V. GOUDRIAAN was hij tot 1836 minister v. Financie'n. Algemeen geacht en tot d.
hoogste otaatsbetrekkingen verheven, overt.
hij 25 Febr. 1844.
Beeld (Fr. on Eng. image, statue, figure,
metaphore) heat in 't algemeen iedere zichtbare
voorstelling v. een voorwerp door 't vertoonen v. zeker aantal kenmerken v. dat voorwerp. Men kan dit doen op een plat vlak
door enkele lijnen en omtrekken, oogbedriegelijk door, volgens d. regelen der doorzichtkunde, schaduw, wijking on verkorten stand
aan to brengen, on nog getrouwer door ook d.
natuurlijke kleur na to bootsen. d. Natuur is
hierin onze meesteres, die ons op een watervlak, in een spiegel, on in d. donkere kamer
(chanabre obscure) een trouw beeld der werkelijkheid op een plat viak voortoovert. In hunne
werkelijke verhoudigingen v. lengte, breedte
on dikte, 't zij in natuurlijke grootte, 't zij vergroot of verkleind, kunnen ook beelden worden verkregen door ze in bout, ivoor e. d. g.
to snijden, in steen to beitelen, in metaal to
gieten, in klei, was e. d. g. to boetseeren. Ook
onstoffelijke dingen kunnen in beeld verzinnelijkt worden door attributen en door aanpassing v. overeenkomstige kenmerken v.
stoffelijke dingen. Hierbij is opmerkelijk, dat
't a. d. verbeeldingskracht der menschen niet
gegeven is, oorspronkelijke, in alle deelen
nieuwe, vormen to scheppen: al hare gewrochten bestaan uit samenvoegingen v. deelen v.
bestaande stoffelijke voorwerpen. In d. redokunst en d. poe'zie is een beeld iedere overdrachtellike uitdrukking (metaphor); daarom
heat d. toepassing v. overeenkomstige ken-

merken v. 't eene begrip op 't andere terecht

beeldspraak. Ook 't woord denkbeeld drukt zeer
juist uit, wat daarmede bedoeld wordt: een

beeld, ontstaande uit d. som der kenmerken
v. iets, die in one tot bewustheid komen. In
welke beteekenis men 't woord beeld ook opvat,
steeds kan men 't d. eischen stellen v. getrouwheid en schoonheid. Getronwheid zonder
schoonheid is mogeijjk, maar schoonheid zonder getrouwheid niet.
Beelden2a.ker (JoHANNEs) wend in 1630 in
Den Haag gab., schilderde meest jacht-stukken,
bijzonder jachten op herten en wilde zwijnen,
waarin d. naar d. natuur geteekende honden
nitmunten; doze stukken schilderde hij met
een vlug en kloek penseeL Onder zijn leerDugan -behoorden twee Quer zooms, v. welke
TaAncols B. inzonderheid uitmuntte. Doze
kunstensar, in 1669 geb., verliet d. school
zips waders em eon hooger deal der :kun.st
to _beoefenen, waartoe hid d. leidin v. d. historie-sehilder w. DOUDIINS genoot. bezocht
Rome, ward daar door zijn kunstbroedors „d.
Aap" genoemd, doch vormde Ain smank, en
atudeerde naar d. baste meesters. In sen -geboortepleats teruggekeerd, vend zijn work Teel
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bijval, in aanzienlijke huizen schilderde hij
zolderstukken, kamerbehangsels en andere
kunst-sieraden, werd lid der Haagsche teekenacademie en vestigde zich in 1717 buiten Rotterdam, waar hij
.Beeldende kunsten zijn d. kunsten, die
door 't zintuig des gezichts op 't schoonheidsgevoel werken, nl. d. schilderkunst, beeldhouwkunst, bouwkunst en hare nevenvakken, d.
teeken-, graveer- en boetseer-kunst. In engeren
zin sluit men wel eens d. bouwkunst buiten
d. kring der beeldende kunsten ; ook bepalen
sommigen d. beeldende kunsten alleen tot d.
versch. onderdeelen der beeldhouwkunst.
Beeldendienst (idolatrie, iconolatrie) is 't
bewijzen v. hulde a. een zinnelijke voorstelling
v. godsdienstige begrippen. Bijna onder alle
volken, en 't meest in d. warme luchtstreek
vindt men v. d. oudste tijden of pogingen om
hoogere wezens of d. hun toegeschreven eigenschappen zinnelijk voor to stellen; maar ook
bijna overal ontstond 't gevolg, dat d. onwetende of onontwikkelde menigte in plaats v. 't
hoogere wezen of d. voorgestelde eigenschappen, 't stoffelijke beeld hulde bewees en krachten toeschreef. Waar dan een hoogere beschaving veld won, stonden godsdienstleeraars
op als Mozes, die d. beeldendienst verboden,
of zelfs zooals Mohammed deed, 't of beelden
v. menschen en dieren geheel tegengingen,
'tgeen zeker een afdoend middel tegen d. beeldendienst is.
Beeldenstormers (lkonoklasten)
noemt
men in d. geschiedenis d. keizers v. 't Oostersch- Rom. of Byzantijnsche rijk, die in d.8e
eeuw d. toenemende vereering v. beelden in d.
kerken wilden verhinderen en met geweld
afschaffen. Die beeldvereering had zich langzamerhand in d. kerk gedrongen en zich meer
en meer uitgebreid, then. Leo II, naar zijn geboorteland d. Isauriijr bijgenoemd, in 717 een
dynastie vestigde, die tot m 't vierde geslacht
op d. troon bleef. Dit geslacht heeft zich door d.
vervolging der voorstanders v. beelden d. haat
v. sommige schrijvers, d. lofspraken v. hunne
tegenstanders verworven. Leo II (717), Sonstantijn V (741), Leo III (775) en Konstantijn VI Porphyrogenetus (780) hadden om hun verzet tegen
d. beeldvereering, zoowel in Konstantinopel
als in d. provincien gestadig met opstanden en
beroeringen to worstelen; terwijl Italie, onder
d. meer onmiddellijken invloed der geestelijkheid en v. pausen als Gregorius II en III zich
geheel v. 't. Oosten losmaakte. Met d. dood v.
Porphyrogenetus, die to midden der burgeroorlogen op bevel zijner moeder Irene werd
omgebracht (796), hield die vervolging op, en
werd d. beeldendienst, die door Irene reeds
vroeger was voorgestaan, weder in vorigen
luister hersteld. d. Beeldenstormers hebben
d. blijvende kerkelijke scheuring veroorzaakt
tuss. t W. on 't 0„ tuss. d. Roomsch Katholieke
en d. Grieksche kerk, want in d. laatste worden
d. eigenitjke beelden niet geduld. Zie verder:
Schlosser, „Geschichte der bilderstiirmenden
Kaiser des ost-rOmischen Reiches" (Franckfort
a. d. M., 1812) on Gibbon „History of the Decline
and Fall of the Roman Empire" (Oxford, 1827).
Men noemt ook Beeldenstorm d. volksbeweging, in 1560 door John Knox in Schotland
on door d. Calvinisten in 1566 in Vlaanderen,
Antwerpen, Artois on d. aangrenzende gewesten aangericht, waarbij Roomsche kerken geplunderd, en hare sieraden en beelden verbrUzeld warden, een oproerige beweging, die
door d. Spaansche tirannie vreeselijk werd
gestraft en ten onrechte uitsluitend a. d. Protestanten toegeschreven..
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d. Kunst, om uit leem,
steen, metaal of was d. voorwerpen der organische natuur, zooals zij zich in d. werkelijkheid voordoen, of wel veranderd door d.
menschelijke verbeelding, zoo voort to brengen, dat men die door 't zintuig des gevoels
kan waarnemen, noemen wij beeldhouwkunst.
In engeren zin verstaat men onder dit woord,
d. kunst om voorwerpen, inzonderheid beelden, door middel v. d. beitel uit harde stoffen
to houwen. Doze stoffen zijn marmer, steen
en hout. Gewoonlijk gebruikt men slechts
twee of drie soorten v. marmer, 't statuarisch,
't bas-statuaire en- 't blanc-clair. d. Tegenw.
veel gebruikte steen-soorten zijn: pierre d'Hordaine, d. Rochefort- en d. Bremer-steen, ook
maakt men v. eiken,- linden- en greenen-hout
gebruik. Vroeger word er veel in ivoor, ook
in albast gebeiteld. Tot 't bewerken v. 't
marmer bezigt men versch. beitels, raspen
en ijzeren hamers en een boor met versch.
boor-ijzers. Voor steen en hout gewone beitels, gudsen en houten hamers. Eer d. kunstenaar d. harde stoffen bewerkt, maakt hij
zich een model v. klei, die gewoonlijk uit
zuivere, tamelijk vette pot-aarde bestaat;
meestal wordt nog to voren een kleinere
schets v. 't onderwerp geboetseerd. Wijl d.
klei niet gelijk d. lichtste deelen 't eerst,
d. zwaarste 't laatst) opdroogt, giet men 't
model, na 't uit klei gevormd to hebben, in
gips, somtijds in was. Om 't model v. een
beeld to vormen, bedient men zich v. een
boetseer-stoel (selle), een soort v. tafel, waarvan 't blad gemakkelijk draait on soms op
on neder kan gelaten worden. Gewoonlijk
rust 't blad op vier, en wanneer er zeer groote
voorwerpen op moeten geplaatst worden, op
meer pooten; 't blad loopt op metalen rollen,
die men naar d. zwaarte v. 't voorwerp, dat
't dragen moat, vermeerdert. Soms is 't
met duizenden K.G. beladen en, wig 't een
eerste vereischte is, dat d. boetseer-stoel gemakkelijk kan draaien, ten einde 't voorwerp
in versch. licht on v. alle zijden to kunnen
bezien, moot 't met zorg bewerkt zijn. Op 't
blad worden d. ijzers bevestigd, die 't beeld
dragen moeten, welke men met oordeel dient
aan to brengen, om goad d. zwaarte der daarop
to brengen klei to verdeelen, on om bij d.
bewerking niet door d. ijzers gehinderd to
worden. Nadat 't ijzeren geraamte gereed is,
brengt men er d. klei op, door middel v. een
eikenhouten werktuig, masse geheeten, dat
dient om d. klei goad in elkander to slaan.
Verder gebruikt men boetseerstokken (obauchoir) in verschillenden vorm on grootte. Het
in klei gevormd beeld moat in gips overgebracht on daarna afgegoten worden. Dit goschiedt in verschillende stukken, die men,
door smalle repen zeer dun bladkoper in d.
klei to steken, vooraf verdeelt. Tot meerder
sterkte en naarmate d. stukken grooter zijn,
brengt men er ijzers in. 't Gips, met water
tot een niet zeer dikke brij gemengd, wordt
vervolgens met d. hand of met spatels op 't
in klei gevormde beeld gebracht. Als 't goheel met d. vorm of gips-laag overdekt
haalt men onmiddellijk d. klei uit d. vorm;
nu wordt d. gips-vorm schoon gewasschen,
daarna met een sterke oplossing v. groene
zeep in water besmeerd, en nu is daze gereed
om d. gips to ontvangen, die d. plaats der klei
vervangen moat. Als 't beeld in brons moat
gegoten worden, houdt hiermede 't work v.
d. beeldhouwer op, en begint dat v. d.
Is d. vorm weggenomen, dan is 't model in
gips overgebracht. Alzoo gevormd, dient 't
Beeldhouwkunst.
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model om er 't beeld naar to beitelen. Te
dien einde plaatst men 't blok marmer of
steen insgelijks op een boetseerstoel, en begirt men met over 't model en over 't blok
gelijkvormige lijnen to halen, ten einde zich
zoo min mogelijk bij 't weghouwen v. d. steen
to vergissen en 't oog to hulp to komen.
Hierbij moat men, om niet in eons to veel
weg to beitelen, met groote voorzichtigheid
to werk gaan, wijl een fout niet meer kan
verholpen worden. 't Beeld wordt nu met d.
beitel en d. boor bewerkt, d. stof eerst hoekig
weggeslagen, daarna langzaam afgerond of
gevijid, terwijl d. dieper gelegen deelen, onder
d. armen, tuns. d. vingers of teenen en d.
neusgaten uitgeboord worden. Nadat d. zuiyore vorm aangegeven is, beitelt men d. fijnere
nuances, waarna 't beeld met fijne zandsteen
afgeslepen wordt. Op 't marmer brengt men
glans door middel v. puimsteen, een vochtig
gemaakten doek of tinasch. Wiji d. lijnen op
d. to bewerken stof zoo dikwijls nioeten vernieuwd worden, heeft d. Fransche academie
to Rome, bij 't namaken der antieken, een
ander middel bedacht. Men hangt n.l. zoowel
boven 't model, als boven d. to bewerken
stof zekere, uit een vierkant raam bestaande
maat, vanwaar men loodlijnen in gelijke verdeelingen, naar beneden laat hangers. Door
dit middel ziet men d. lijnen en d. verdiepingen gemakkelijker. Ook bevestigt men horizontale a. d. verticale draden, om 't oog nog
meer to hulp to komen. Vasari beschrijft d.
manier, die Michael Angelo bezigde, om d.
juiste verhouding der figuren to bepalen.
't Snijden v. Cameeen en edelgesteenten kan
men, even als d. kunst om zilver en goud to
drijven, als nevenvakken der beeldhouwkunst
beschouwen. In 't laatste hebben zich groote
beeldhouwers, o. a. Benvenuto Cellini, beroemd
gemaakt. Onder d. voorbereidende studien
voor d. beeldhouwer bekleedt d. kennis der
anatomic) en d. teekenkunst een eerste plaats,
Vooral wat 't menschenbeeld betreft, moat hij
hierin nog meer dan d. schilder ervaren zijn;
ook moat hij zich d. kennis der geschiedenis,
der godenleer en der attributen eigen maken.
Men onderscheidt bij d. werken der beeldhouwkunst rondo (rondo bosse) en halfronde
(bosse); onder d. eerste verstaat men zoowel
geheele beelden, als koppen, busten, vazen en
afzonderljjke stukken, on met d. andere worden
voorwerpen bedoeld, die slechts gedeeltelijk
uit een vlak to voorschijn treden. (Zie Relief).

.Beeldhouvelru.nst (Geschiedenis der).

d. Geschiedonis der beeldhouwkunst staat met
die der bouwkunst in nauw verband, wijl d.
eerste in vroeger tijd hoofdzakelijk tot aanvulling en versiering der tweeds aangewend
ward. Geljjk alle kunsten, was ook d. beeldhouwkunst in d. aanvang zeer onvolmaakt
en d. voorwerpen, die in d. grafplaatsen v.
N.-Europa gevonden worden, zooals urnen en
gereedschappen„ zijn eenvoudig v. vorm on
behandeling. Hoe veel duisters er nog over
d. toestand der kunsten in dat gedeelte der
wereld veOr d. verovering door d. Romeinen
ligt, tech west men, dat ook daar d. behoefte
gevoeld is, om a. d. goden een menschelijken
vorm to geven, en ze op die wijze aanschouwelijk voor to stollen. 't Is bekend, dat in d.
met snijwerk versierden hoofdtempel to Stettin, d. figuren met sterke kleuren opgesmukt
waren, d. godenbeelden, uit een of meer boutsoorten vervaardigd t _een reusachtigen vorm
hadden, en men er kleinere godenbeelden v.
metaal vond. Dat zich een dergelijke ontwikkeling bij schier alle volken voordoet, bewt-
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zen d. gebeeldhouwde goden-beelden op d.
Australische eilanden, d. grafheuvels in d.
Vereenigde Staten v. N.-Amerika, d. in Bolivia, bij Titicaca en in Peru gevonden monumenten on vooral die in Mexico, welke met
figuren versierd zijn en v. oorspronkelijke
denkbeelden over kunst, zonder inmenging
v. vreemden invloed, getuigen.
Bij d. volken in W. - en Z.-Azie en in 't
Nijldal was d. kunst reeds vroeg ontwikkeld. d.
Egyptenaars bereikten in die kunst reeds vele
eeuwen voor Chr. een hoogen trap v. bloei, en
bezaten reeds vroeger hierover eigendommelijke denkbeelden. Hunne tempels, paleizen en
begraafplaatsen maken een geheel uit met
hunne beeldhouwwerken, die v. d. vroegsten
tot d. laatsten tijd schier in denzelfden Stijl vervaardigd zijn on d. geschreven boeken hunner
geschiedenis kunnen genoemd worden. Hoe
somber en ernstig ook, bevatten zij een diepen zin, zij zijn a. d. geschiedenis en d. yendichting verwant, evenals hunne mummi6n a.
't geloof in d. onsterfelijkheid. Al d. Egyptische bouw- en beeldhouwwerken maken een
overweldigenden indruk door hunne kolossale afmetingen. Bij d. nadenkenden beschouwer maakt echter deze indruk spoedig plaats
voor d. treurige overtuiging, dat hij niet
anders ziet, dan d. arbeid v. veel jaren door
veel duizenden, die als slaven gehoorzaamden
a. een machtigen despoot. Sedert d. Fransche
expeditie v. 1798 en vooral sedert d. latere ontdekkingen heeft men een volledig denkbeeld v.
d. bloei der kunsten in dat land verkregen.
In d. ruinen v. Thebe en in die to Medinat
Aboe is een onmetelijke schat v. beeldwerken
en gebouwen a. 't licht gebracht, en men
staat verbaa.sd over d. menigte reuzen-beelden,
deals in hun geheel, deals verbrokkeld gevonden. d. Beeldhouwwerken bij dat yolk bestonden uit standbeelden en uit zeer vlakke
reliefs. d. Eersten waren meest uit steen gehou wen; metalen beelden vindt men er zeldzaam ,• ook zijn deze veel kleiner en v. lateren
tijd. d. Reliefs zijn zeer vlak gehouden, op d.
wanden uitgeholde omtrekken, sours met bonte
kleuren overdekt, maar meest in d. natuurlijke kleur. Zi.j stellen 't priesterlijk leven, d.
offerplechtigheden, d. daden der vorsten en
helden, on ook 't huiselijk en burgerlijk leven
voor, waardoor men een juist denkbeeld v.
't leven en bedrijf der oude Egyptenaren verkrUgt. Overigens is er leven noch pazie in
deze voorstellingen. Men ziet menschelijke
vormen zonder uitdrukking, die echter met
d. uiterste nauwkeurigheid alle karakteristieke bijzonderheden, vooral in d. kleeding
aangeven, waarbij zelfs opmerkelijk is, dat d.
portretten der koningen gelijkenis met 't oorspronkelijke moeten gehad hebben. Hunne
goden on genii% stelden zij in een gemengden vorm v. menschen on dieren voor, bijv.
d. zonnegod met een sperwer-kop;Thot,
met then v. een Ibis; Anubis met dien v.
een hond. Tot deze categorie behooren ook
d. zonderlinge sfinxen, meest leeuwen met
menschenhoofden, on andere vermengingen
v. menschen- on dieren-vormen, waaronder
veel v. symbolischen aard voorkomt. Begrip
v. d. doorzichtkunde hadden d. Egyptenaars
niet. Hunne figuren, zelfs geen der ledematen
zijn ooit in verkorting voorgesteld; 't gelaat
is steeds v. ter zijde, d. borst daarentegen in
hare voile breedte v. voren, d. beenen zijn
weder voorgesteld als worden zij v. ter zijde
gezien. d. Boven elkander gerangschikte groepen on nen, zijn alien even groot en uitvoerig. Koningen steken meestal als reuzen boven

BEE.

519

't yolk uit. Hunne standbeelden, vooral d. zittende, zijn veelal stijf, zonder uitdrukking, met
beweginglooze armen, rechtuit ziende hoofden en a. elkander gesloten beenen. d. Kleeding is zonder eenige vrije beweging, strak
om 't lichaam gesloten; in hare voorstelling
ligt zelfs zekere bouwkundige grondslag. In
d. voorstelling v. dieren, vooral v. paarden,
miet men dikwerf smaakvolle opvattingen v.
d. natuur, alsmede in d. uit planten bestaande
sieraden a. d. kapiteelen der zuilen v. lateren
tijd en in d. a. 't dagelijksch leven ontleende
voorwerpen, zoo op hunne reliefs, als a. die,
welke in d. graven gevonden worden. d. Uitvoering is bewonderenswaardig en 't is verbazend, hoe men 't uitermate harde syenietgesteente met die nauwkeurigheid en sierlijkheid heeft kunnen bewerken. Ontwikkeling
is in hunnen arbeid niet op te merken. Plato
bericht zelfs, dat 't d. Egyptischen beeldhouwers en schilders verboden was eenige verandering of verbetering in d. kunst in te voeren. Gedurende d. overheersching der Ptolomaeen, bespeurt men alleen in d. bijzonderheden d. invloed der Grieksche kunstenaars,
zoo als in 't tijdvak der Romeinsche overheersching, bijzonder ten tijde v. keizer Hadrianus, blijkt, dat d. kunstenaars, op een
hooger standpunt staande, zich met moeite
a. d. voorbeelden der oudere kunst gehouden
hebben.
d. Beeldhouwkunst bij d. oude volken v.
W.-Azie is slechts gedeeltelijk bekend: zij
schijnt overal uit dezelfde beginselen ontsproten te zijn en onderscheidt zich door pracht,
zoo in d. stof als in d. verven, waarmede d.
werken versierd zijn, dat vooral a. d. reliefs
v. d. ouden koningsburcht te Babel valt op
te merken. Weinige der kolossale godenbeelden bestonden uit steen, d. meeste waren uit edele metalen bewerkt. d. Ontdekkingen v. Layard en Botta. in d. ru'inen v.
Nineveh hebben hierover veel licht verspreid.
Ook daar zijn d. monumenten geschiedrollen,
waarvan d. reliefs, meer verheven dan die
der Egyptenaars bewerkt zijn. Zie „Narrative
of a residence in Koordistan and on the site
of ancient Nineveh, by A. J. Rich (London,
1836, 2 vol.); d. brieven v. Botta in 't „Journal Asiatique" (1843-1844). Vergelijk Heeren's
fiber die Politik, den Verkehr and den
Handel
Mandel der voornehmsten VOlker der alters
Welt".
Men kan hetzelfde omtrent d. beeldhouwwerken der Assyriers zeggen. d. Gestalte
hunner figuren is, vooral wat d. kleeding betreft, minder juist dan bij d. Egyptenaars; 't
naakt is somtijds beter, d. karakters zijn in
grooter verscheidenheid uitgedrukt. Ook v. d.
Assyrische kunst kent men d. historische ontwikkeling nog niet. Nog minder is v. d. kunst
der Phoeniciers bekend, hoewel deze reeds in
oude tijden beroemd was; hunne beeldhouwwerken schijnen met die der Babyloniers, zoo
in pracht als in phantasie, d. meeste overeenkomst te hebben. Uit d. Bijbel weet men,
dat d. Phoeniciers bij 't bouwen v. d. tempel
v. Salomo gebruikt werden. Van d. Israelieten
weet men, dat hunne beeldhouwwerken in
pracht uitmuntten, vooral die, welke zij bij
d. godsdienstplechtigheden gebruikten. Dit is
op te maken uit d. beschrijving v. 't gouden
kalf en d. troon v. Salomo, die uit goud vervaardigd, met leeuwengestalten versierd was.
Dat d. Israelieten reeds d. beeldhouwkunst
beoefenden, blijkt eveneens uit d. Bijbel, als
v. d. huisgoden v. Laban, in d. geschiedenis
v. Jakob gewag gemaakt wordt, die in 't He-
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breeuwsch Teraphim genoemd werden. WijI
d. Joden geen gesneden beelden mochten vereeren, zal d. beeldhouwkunst zich bij hen
meest tot 't vervaardigen v. sieraden bepaald
hebben, waartoe zij, zooals wij zagen, zelfs
vreemde hulp noodig hadden. Bij d. Mediers
en Perzen bloeide d. beeldhouwkunst reeds
vroeg; d. rumen v. Persepolis getuigen, dat
d. hoogte, die d. Perzen in die kunst bereikten, slechts door lange oefening verkregen
zijn. Ook bij dit yolk zijn d. paleizen en d.,
graven hunne geschiedboeken geweest. In
relief bewerkt, stellen zij d. voornaamste
daden hunner koningen voor, hunne macht
en d. glans v. hun hof. In stijl zijn zij v. d.
Assyrische en Egyptische, in d. wijs v. voorstelling ook v. laatstgenoemden zeer onderscheiden. In d. figuren zijn rust en waardigheid met gevoel uitgedrukt, d. vormen vrijer
opgevat, d. doorzichtkunde reeds weer waargenomen, hoewel ook hun 't rechte begrip v.
d. menschelijken vorm ontbrak. In d. wijs v.
behandeling is meer overeenkomst met die
der oude Grieken te bespeuren; vooral in d.
voorstelling v. dieren is een levendige zin
voor d. natuur merkbaar.
Ook bij d. volken in Klein-Azie zijn, behalve
d. in d. rotsen uitgehouwen beeldhouwwerken,
overal d. sporen te vinden, dat er die kunst
beoefend werd, welke met d. stijl der Perzische en Assyrische monumenten 't meest
overeenkomstig is. Zie Texier „Description
de l'Asie mineure"; Stuart, ,Ancient monuments in Lydia and Phrygia" (London, 1842).
Onder d. oude volken in Z.-Azie hebben d.
oude bewoners v. Hindoestan een eigenaardige kunstontwikkeling gehad. Dit blijkt uit
d. talrijke gedenkteekenen, die in omvang en
pracht slechts met die der Egyptenaren kunnen vergeleken worden. 't Is opmerkelijk, dat
't eigendommelijke in die kunst ook bij d.
Indiers alle eeuwen door schier hetzelfde gebleven is, zonder v. veel vordering te getuigen,
iets dat tevens bij d. Chineezen en d. overige
volken v. 0.-Azie het geval is. Behalve dat
alle Indische beeldhouwwerken, evenals d.
Egyptische, d. herinnering a. d. overmacht v.
een willekeurig gebieder en d. jarenlange slavendienst v. duizenden opwekt, blijkt hier
meer dan in eenig ander land d. invloed der
natuur op d. mensch en zijn werk. d. Weelderige dieren- en plantengroei in Oost-Indie
heeft 't denken en doen, 't ontwerpen en
combineeren der kunstenaars geheel beheerscht. Al hun versieringen bestaan in on.°indigo herhalingen v. natuurgetrouwe beelden der dieren en planten, die d. sterksten
indruk op d. zinnen maken. d. Oudste beeldhouwwerken in Indie vindt men in d. grotten
of tempelholen bij Bombay, d. vesting Nassoek
en in d. nabijheid v. Daulatabad. d. Onderwerpen behooren meest tot 't gebied hunner
godenleer en bestaan in met een rijke verbeeldingskracht bewerkte zinnebeeldige voorstellingen hunner goden, genien en helden,
die niet zooals bij d. Egyptenaars met d. monumenten een geheel vormen, maar afzonderltjk
in nissen, tuns. d. pilasters, geplaatst zijn.
Behalve deze, uit steen of metaal bewerkte
beelden vindt men er hautreliefs, die d. sporen
dragen v. met verven versierd to zijn geweest.
d. Beelden zijn meest naakt voorgesteld, hebben een weekelijken vorm, hoofden v. dieren
of meer dan den hoofd op den borst, meestal
meer dan twee armen. 't Geheel is zeer phantastisch en barok, en geeft een verwarden
indruk. Verg. Heeren's „Ideeen"; Langles „Monuments anciens et modernes de l'Hindousta.n";
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Daniell, The excavations of Moran; Fergusson, On the rock-cut tempels of India,' en
„Transactions of the royal Asiatic society of
great Britain".
Op Ceylon en Java vindt• men, uitvoerigo,
in steen of metaal gehouwen beeldwerken. Zij
onderscheiden zich door overlading met fignren en zuiverheid v. lijnen, en d. voorstellingen betreffen, evenals in Hindoestan, d. godsdienstleer V. Brahma
B
of v. Boeddha deels ook
eigendommelijke zinnebeeldige vormen. Verg.
Chapman „Remarks on the ancient city of
Anurajapura"; Raffles, The History of Java";
Crawford, On the ruins of Boro Budor in
Java".
d. Beeldhouwwerken in . Nepal zijn evenals
die in China v. Indischen oorsprong; d. laatsten
hebben lets zeer eigendommelijks, zijn uit
steen, metaal of ivoor vervaardigd, en hebben
tot onderwerp d. godenleer of 't gewone leven.
't Handwork is meestal onberispelijk doch zonder schoonheidsgevoel. Zie Hodgson „Sketch
of Buddhism."
Uit deze opgaven blijkt, dat schier alle
volken der oudheid naarmate hunne ontwikkeling d. kunsten beoefenden, dat d. beeldhouwkunst een der oudste is, en dat vele
volken zich een eigen stijl in die kunst vormden. Hierbij is op to merken, dat oorlogen of
d. verovering v. een rijk op d. stiji invloed uitoefenden en dien wijzigden. ZOO ontleenden d.
Egyptenaren veel a. d. Indiers en a. d. Grieken,
en dezen a. d. Phoeniciers, zoodat er overal
een overgang v. d. eenen stiji tot d. anderen
to ontdekken valt. Bij d. Grieken merkt men
op, hoeveel invloed d. fijnere beschaving op
d. beoefening der kunsten heeft en hoe hun
godsdienst medewerkte tot ontwikkeling v.
d. beeldhouwkunst, die bij hen een hoogte
bereikte, welke nog niet gegvenaard is. In 't
begin waren hunne godenbeelden slechts symbolische teekens, die ter nadere aanduiding v.
d. godheid met een hoofd v. karakteristieken
vorm of met armors die d. attributen droegen,
versierd werden. d. Hermesbeelden waren langen tijd d. eenige beeldhouwwerken in steen.
In hout beitelden d. oudste Grieksche meestors gansche beelden, die dikwerf met attributen overladen, geverfd- en met vele sieraden
omhangen, een zonderling voorkomen hadden
en nog in lateren, tijd als d. heiligste beschouwd
werden. Zij vervaardigden ook vole• sieraden
v. metaal zooms drievoeten en , schilden, of
ontboden die v. andere landen; zoo hadden,.
zij rijk versierde tronen en kosten in d. ternpets, waaronder d. uit cederhout vervaardigde,
met goud en ivoor opgelegde v. Cypselos , to
Olympia en d. troop v. Amyclae, ten tijde v.
Solon beroemd waren. Met Daedalos begint een
nieuw tildperk in d.. kunst;- men beschouwde
hem als d. uitvinder der kunsten- en-als iemand,
die door zijn goddelijk genie, d. beelden- bewe ,
ging, spraak en gezicht gat Van d. 50e tot
d. 80e Olympiade (580-460 v. Chr.) Word d.
grondslag tot Grieks. 841 gelegd. Er werden reeds ideals karakters voorgesteld, goden
en helden plastisch afkebeeld, waartoe- handelsradom, 't verkeer met andere volken en
't streven der - overweldigers, om 't yolk met
groote werken bezig to houden, veel bljdroegen. Dipoenos en Styllis v. Creta braehten
meer volkomenheid in d. bearbeiding 't
mariner. Te Argos en Sycion, maar vooral op
't eiland lEgina (zie- dat art.) bloeiden cr. Innsten en maakte men standbeelden v. gotten,
holden of athleten v. Motel/ metaal. en, ofschoon d. AginetiSche beelden in bonding en
vorm iota stiffs en gedwongens behielden,
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vooral in 't hoofd, d, kleederen en 't haar,
vindt men bij hen reeds een meer getrouwe
navolging der natuur. Onder Pisistratos nam
d. bloei der kunsten toe, doch zij bereikte
haar hoogste toppunt onder Pericles, d. i. v.
d. 80e tot d. ills Olympiade (460-386 v. Chr.).
d. Oorlog. tegen d. Perzen had a. Griekenland
't tot hiertoe sluimerend bewustzijn v. rationale kracht geschonken. Athene was 't middelpunt der Grieksche beschaving geworden.
Pericles spaarde moeite noch kosten om die
stad to verfraaien,, hij Wilde dat d. kunsten
daar hare heerschappij zouden vestigen. d.
Bekwaamste meesters werden gebruikt oni
d: schitterende kunstgewrochten to scheppen,
die nog isomer bun room staande houden en
ten voorbeeld genomen worden. Calamis en
Pythagoras muntten door d. uitdrukking, die
zij a. hun standbeelden gaven, d. grondige
kennis der proportikn, en d. zuivere teekening
nit. Vooral moot bier Phidias genoemd worden, die niet alleen 't opzicht over 't ontwerpen en volvoeren der pronkstukken had, maar
tevens d. schepper was v. d. uitmuntende
standbeelden v. goud en ivoor, waarin 't
ideate schoon bewonderd wordt. 't Karakter
dier beelden was een rustige waardigheid ea
zielskalmte, vrij v. hartstocht; waarheid in d.
navolging der natuur met d. hoogsten adel
en d. reinste schoonheid vereenigd. Natuurlijkheid en een gemakkelijke en bevallige
behandeling der kleeding waren d. voornaamste eigenschappen der school v. Phidias, die
zich over geheel Griekenland verbreidde. Polycletos v. Sicyon, Myro v. Eleuthera, Pythagoras v. Rhegium, na. Phidias d. voortreffelijkste meesters v. d. verheven stijl, vormden
scholen. d. Eerste bedacht d. gymnastische
en athletische gestalten on schiep tweeerlei
idealen v. jongelingen; d. zachtzinnige- in zijn
Biadumenos, die zich d. krans der overwinning om 't hoofd windt, en d. strijdlustige in
zijn Doryphoros, die stout d. laps voor zich
been werpt- zijn canon (regel der kunst) tot
modelvoor d. evenredigheid der versch. deelen
des menscheljjken lichaams is steeds beoefend.
d. Werken dozer meesters waren meest in
broils of metaal. Myro schiep 't beeld v. Hercules; ook is zijn Diiscobolus beroemd; maar
't gelukkigst was doze meester in voorstellingen v. dieren, welker eigenaardig karakter
hij. met verwonderliike getrouwheid, waarheid
en levendigheid wist weder to gaven. Onder
deze muntte zijn metalen koe nit, die in
eon menigte epigrammen bezongen ward. Benovena d. genoemden bloeiden onder meer
anderen Callimachos en Demetrios in een
afw kende richting. d. Peloponnesische oorlog
wer to nadeelig, en verbrak d. k-eten, die d.
kunsten in Griekenland aaneensehakelde; zinnelijkheid en hartstocht Werkten met d. sophiatische vorming - des verstands, om even
ale in 't openbaar leven, ook in d, kunsten
d. zucht naar genot en 't verlangen naar
heviger gemoedsbeweging to bevredfgen. Omtrent een eeuw na Phidias - had- bij d. Atheners
d. overgang v. d.. verheven tot d. schooners
en be .11.1gen
Sc stijl plaats. Twee uitmuntende
meatus,
opal en Praxiteles, openden dit
tijdperk en brachten d.bewerking'v.Imarmer
tot d: hoogste volkomenheid. Zij schiepen d.
beelden Dionysos en Aphrodite, benevens d.
Baechanten, waarbij d. liefeltikste vormen met
d. zinnelijkste dartelheid gepaardgingen. 't
Beeld v. Venus to Knidos, door Praxiteles
gebeiteld, was zO6 beroemd, dat men verre
reizen deed, om het to bewonderen. Om het
to bezitten bood d. koning Nicomedes to ver-
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geefs aan, al d. schulden der Knidigrs to betalen. Scopos beitelde vele standbeelden, die
in Oud-Griekenland, IOnig en Carig geplaatst
werden; hij vervaardigde d. beelden V. 2Esculapios en Minerva. Praxiteles is d. meester
der jongere, zooals Phidias die der oudere
Attische school to noemen. In zijn richting
en in die v. Scopas werkten een aantal beeldhouwers, die gedurende d. 4e eeuw v. Chr. d.
roem der Attische school uitmaken. d. Tweede
bloei dier school eindigt met Lysippos (368-324
v. Chr.), die in d. trant v. Polycletos zich op
d. voorstelling v. menschelijke schoonheid en
athletische kracht toelegde. Hij maakte echter
't lichaam slanker, 't hoofd kleiner en bewerkte
't haar met buitengewone zorgvuldigheid.
Vooral muntte hij in 't vervaardigen der afbeeldingen zijner tijdgenooten uit. Hij was d.
eenige, a. wien 't vergund werd, d. buste v.
Alexander d. Groote to beitelen. d. Schoone
en bevallige stijl ging nu in d. sierlijken over.
Men streefde meer naar effect, ook begon
men d. beeltenissen v. vorsten en veldoversten tot idealen to verheffen, en smaak in
't kolossale to vinden. Een talrijke school
zette d. richting v. Lysippos voort, voornamelt* op 't eiland Rhodus, waar zij tot in d.
laatste eeuw v. Chr. bloeide en o. a. d. beroemde groep v. d. Laocoon voortbracht. Ook
to Ephese en to Pergamus waren bloeiende
scholen voor d. beeldhouwkunst, die sedert
Alexander d. Groote in 't eigenlijke Griekenland merkbaar in verval geraakte. Te Athene
verhief zij zich echter weder. Een Cleomenes
bracht d. Mediceische Venus voort, on nog
langen tijd versierden d. Grieksche kunstenaars met groote bekwaamheid d. steden,
waar gevoel voor kunst bestond. d. Smaak
voor 't kolossale en voor overlading werd
nu hoe langer hoe grooter, en verkondigde
't verval der Grieksche kunst. Ongeveer twee
eeuwen v. Chr. begonnen d. Romeinen 't veroverdo Griekenland v. een groot aantal kunstschatten to berooven, en die mar hunne hoofdstad over to brengen. Eerst roofden d. veldheeren ter versiering v. hunnen intocht, naderhand
voor zichzelven. Paulus lEmilius versierde zijn
driedaagschen triomf met ontzettend veel
Grieksche kunstwerken. Twaalf duizend standbeelden stonden op 't kapitool, en als men 't
Forum Romanum met tapijten behing en tot
een theater inrichtte, werden er drie duizend
standbeelden ter versiering aangebracht. d.
Grieksche kunstenaars verlieten hun vaderland on zetten zich to Rome neder. Zij vonden
daar niet wat Griekenland hun aanbood. d.
Kunst vond haren zetel bij d. Romeinen niet,
en toch bestond er geen plaats, waar zooveel
kunstschatten bijeen waren. Zie K. 0. Muller,
der Kunst"; A. Hirt, „Geschichte
der bildenden Kimste bei den Alten"; H. Meijer,
„Geschichte der bildenden Kiinste bei den Griechen"; F. Thiersch, „Ueber die Epochen der bildenden Kiinste unter den Griechen."
d. Etrurigrs, een yolk met kennelijken aanleg
tot kunst, voldeden a. d. kunstbehoeften der
Romeinen, totdat dezen d. smaak voor Grieksche kunst aannamen. Hoewel vindingrijk en
vatbaar voor ontwikkeling, stegen d.Etrurigrs
echter nooit tot een hoogen trap en, ofschoon
zij in een eigendommelijke richting werkten,
kenden zij niet 't hoogere, 't ideale, en bleef
d. kunst steeds bij hen een handwerk. Zie
K. 0. Muller, „die Etrusker"; Abeken „MittelItalign vor den Zeiten romischer Herrschaft"
(1843).
d. Romeinen zelf waren zonder aanleg; zij
hielden zich to veel met krijgsondernemingen
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bezig, om zich op d. kunst to kunnen toeleggen. Numa Pompilius verbood d. standbeelden der goden in d. tempels to plaatsen,
en die der Romeinsche koningen werden door
Etrurische kunstenaars vervaardigd on waren
v. weinig belang. In d. laatste eeuw vOOr Chr.
kwamen vele Grieksche kunstenaars naar
Rome, en Pasiteles, later Arcesilaus, Menelaus, Decius en Praxiteles, versierden die
hoofdstad met beelden v. gegoten metaal.
d. Zucht tot verzamelen was ten tijde v.
Sylla, die to Athene zooveel kunststukken
vernielde, tot een ware woede gestegen, en
hoewel er onder Augustus zekere bloei merkbaar was en Diogenes en, onder Nero, Zenodorus, werkzaam was, verviel d. kunst hoe
langer hoe meer. Ten tijde v. Hadrianus
(117-138 na Chr.) merkt men d. laatste vonk
v. haren bloei op. In 't begin der 3e eeuw
is zij reeds ontaard, in d. 4e ruw en gebrekkig.
Toch heeft d. Rom. beeldhouwkunst iets eigenaardigs, dat haar v. d. Grieksche onderscheidt.
Er wordt een streven naar natuurwaarheid,
zonder idealiseering in opgemerkt, gepaard
met grootheid, ernst en mannelijke waardigheid. d. Apollo v. Belvedere, vermoedelijk
ten tijde v. Nero bewerkt, d. standbeelden v.
Antinous, v. Adonis on Meleager v. 't Vaticaan, uit d. tijd v. Hadrianus, bewijzen hoe
hoog d. kunst nog stond, die een voortzetting
der Grieksche beeldhouwkunst to noemen is.
Ook d. beeltenissen uit d. tijd v. Hadrianus
zijn schoon, hoogst zuiver bewerkt, en d.
religfs a. d. triombogen v. Titus en Trajanus
zijn karakteristieke proeven v. Rom. beeldhouwkunst. Verg. K. 0. Milller „Archaologie
der Kunst"; Dr. Franz Kugler „Handbuch der
Kunstgeschichte" (Zie ook d. art. „Apollo,
Antinous, Bacchus").
d. Invoering v. d. Christelijken godsdienst
gaf een andere richting a. d. kunst. Zooals d.
Grieken naar d. uitdrukking v. uiterlijke
schoonheid streefden, trachtten d. Christenen
een innerlijke gemoedsbeweging door hunne
beelden voor to stollen. Wijl dit meer onder
't bereik der schilderkunst was, werkte 't
even nadeelig op d. beeldhouwkunst, als d.
vrees voor heidenschen beeldendienst; ook
werd zij al spoedig tot 't decoratieve vernederd. Deze nieuwe kunst wordt d. Romantische genoemd. Zij begint met d. erkenning
des Christendoms onder Konstantijn d. Groote
on eindigt met d. hervatte studie naar d. antieken tegen 't einde der middel-eeuwen voor
d. beschaafde Europeesche natign, hoewel zij
bij d. overige volken nog grootendeels voortduurt. d. Eerste Christenen behielden nog
fang d. oude kunstvormen, naar hunne denkbeelden gewijzigd; een langzame overgang is
merkbaar, want tot 't dadelijk aannemen v.
een geheel nieuwen stijl waren d. Romeinen
to ontaard, d. Noordsche volken to onbeschaafd.
Eerst na d. 4e eeuw wordt d. oud-Christelijke
kunst eigendommelijk. d. Eerste proeven v.
beeldhouwkunst vindt men in d. Rom. catacomben. d. Vervolgde Christenen vonden daar
een schuilplaats en versierden deze onderaardsche kapellen benevens d. sarcophagen,
die d. overblijfselen der martelaren en he'llgen bevatten, met schilder- en beeldhouwwerk v. symbolischen aard. Die zinnebeelden
waren d. grondslag der oud-Christelijke kunst,
waarbij men hoe langer hoe minder 't naakt
voorstelde en dit tot 't hoofd, d. handen on
d. voeten beperkte. Met een eenvoudig doch
statig geplooid gewaad gekleed, vertoonen d.
beelden waardigheid in gebaren en beweging.
In 't gebruik der stof vindt men voorliefde
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voor pracht; d. wanden werden met mozaieken bekleed, waarop d. beelden tegen een
gouden grond uitkomen; in goud en zilver
gedreven werken werden moor en meer ingevoerd en voor d. kerkdienst gebruikt. Vooral
muntte 't snijwerk in ivoor nit. Verg. d'Agincourt, „L'art par les monuments"; Parret Rome
souterraine"; Kugler „Kunstgeschichte."
d. Kunst verviel to Rome v. eeuw t. eeuw,
waartoe d. invallen en veroveringen der barbaren medewerkten, die d. metalen beelden
smolten en d. schatten v. 't Kapitool zelfs
naar Afrika voerden. In d. 9e eeuw was d.
kunst tot 't laagste peil gezonken. Door d.
verdeeling v. 't Rom. rijk in een Oostersch
en Westersch werd d. zetel der kunsten naar
Konstantinopel verplaatst en in d. 6e eeuw d.
Byzantijnsche kunstvorm d. heerschende. Zij
bleef dit voor d. Oostersche volken, tot d. verovering v. Konstantinopel door d. Turken (1453)
en voor d. belijders der Chr. Berk tot heden.
d. Grieksche kunstenaars, door d. keizers ondersteund, waren in Konstantinopel zeer werkzaam, tot d. beeldenstormers (Ikonoklasten)
hen verdreven. Karel d. Groote wendde pogingen aan tot opbeuring der vervallen kunst,
liet beeldhouwers uit 't Oosten komen en nam
d. vandaar verdrevenen in bescherming, die
zich in Frankrijk en Duitschland nederzetten
en leerlingen vormden, welke d. kerken met
beeldhouwwerk versierden. d. 10e eeuw bracht
met 't ontstaan der nieuwe rijken een nieuw
leven in d. kunst en deed d. Romaanschen
stijl ontstaan. Deze, een voortzetting des Romantischen, nam geen nieuwe vormen aan,
maar d. oud-Christelijke werd weder met
frissche krachten opgevat, vrij ontwikkeld en
met uitdrukking en gevoel verlevendigd. Hoewel zij zich nog niet geheel v. 't oude losrukte, verhief d. kunst zich tegen 't laatst
der lie en in d. 12e eeuw tot zelfstandigheid
en ging zelfs reeds in d. 13e eenigermate tot
classieke vormen over. In d. beeldhouwkunst
waren echter bijna enkel Byzantijnsche kunstenaars ervaren, en eerst in d. 13e eeuw ontstaat een onafhankelijke. In Duitschland is
vooral een hooge ernst en waardigheid, met
gevoel gepaard, een streven naar verbetering
der vormen, op to merken. Onder d. voortreffelijkste der zeldzame beeldhouwwerken
v. dien tijd behooren d. in steen gehouwen
beelden in d. kerk v. Wester-GrOmngen bij
Halberstadt, die Christus en d. Apostelen
voorstellen en tot 't begin der 12e eeuw behooren; d. relief-figuren in d. Lieve-Vrouwekerk to Halberstadt, d. Michaels-kerk to Hildesheim, en in d. Dom to Bamberg; en als
d. volmaaktste proeven golden d. liguren in
d. kerk v. Wechselburg on a. d. deuren v.
d. Dom to Freiberg in 't Erzgeb., ales door
onbekende meesters vervaardigd. Opmerkelijk
zijn tevens d. zegels v. dien tijd; d. in rijkdom on pracht alles overtreffende kerksieraden; d. bronzen d. deuren der domkerk to
Hildesheim en to Augsburg en d. tombe v.
Rudolf v. Schwaben in die to Merseburg.
Italia roemt op d. werken v. Nicola Pisano.
d. Meeste bas-reliefs zip er a, d. Byzantijnschen, d. haut-reliefs a. d. Lombardischen stijl
verwant, 'tgeen ontstond door dat d. kerksieraden v. d. 13e tot d. 16e eeuw to Konstantinopel vervaardigd werden. Zie J. M. Kratz
„Der Dom zu Hildesheim",• Muller „BeitrAge
zur deutschen Kunst"; F. Kugler „Kunstgeschichte".
Na d. dertiende eeuw verheft d. kunst zich
in een nieuwe richting tot d. Germaanschen
of zoogen. Gothischen stljl, waaraan zooveel
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met eigenaardige beeldhouwwerken versierde
prachtige gehouwen to danken zijn. Deze
volgde d. Romaanschen onmiddellijk op, ontwikkelde zich eerst in Frankrijk en Engeland,
vervolgens in Duitschland, d. Nederlanden en
Italia on hield zich tot in d. 16e eeuw staande,
hoewel zich reeds in 't begin der 15e in
Italie een afwijkende richting voordeed, die 't
begin v. d. modernen stijl is. 't Germaansche
beeldhouwwerk is vooral eigenaardig, omdat
d. Christelljke kerk daarop zulk een grooten
invloed uitoefende. d. Bouwmeesters waren
tevens beeldhouwers; meest leeke-broeders
v. geestelijke genootschappen. Hieruit is to
verklaren dat zij d. ontwikkeling v. 't verstand en v. 't geestelijke leven boven die v.
't lichamelijk en zinneljjke stelden. 't Kenmerkende der beelden is een slanke norm en
een zedige, weinig bewegelijke houding, die
d. aandacht geheel op 't gelaat doet vestigen,
dat meestal nederwaarts gebogen, een zachte
vroomheid uitdrukt. d. Proportien zijn veronachtzaamd; d. draperien zijn stiff, maar
natuurlijk en zonder opschik geplooid. In 't
geheel heerscht ongekunstelde bevalligheid
zonder gemaaktheid. Ook 't gebied der Christelijke beeldbeschrijving breidde zich uit; men
stelde d. gesch. v. 't Oude en Nieuwe Testament, on die der heiligen voor; deugd on ondeugd, hoop, geloof en liefde werden benevens
kracht, voorzichtigheid en vrijheid in beelden
voorgesteld.
Belangrijk is 't aantal praalgraven v. d. 14e
tot d. eerste helft der 16e eeuw, in Engeland.
Zij geven geen hoog denkbeeld v. d. bloei der
beeldhouwkunst in dien tijd. d. Teekening is
stiff en zonder geest. Alle zijn in d. Germaanschen stijl bewerkt. Alleen merkt men
in 't midden der 15e eeuw a. enkele d. invloed
der school v. Van Eyck op. Door eenvoud
onderscheidt zich 't praalgraf der ridders
Longswood in d. hoofdkerk to Salisbury, door
belangrijkheid dat v. sir Henry de Bath to
Oxford. Belangrijker zijn d. beeldhouwwerken
a. d. Dom v. Wells (1242), bestaande deals uit
haut-reliefs, deals uit groote, eenvoudig bewerkte standbeelden in nissen. Bevalliger stijl
hebben d. beelden v. verguld brons op 't graf
v. Hendrik III en zijn gemalin (1216 t. 1272)
in d. Westminster-abdij to London. d. Beeldhouwwerken a. d. Dom to York hebben veal
bevalligheid. Groote kunstwaarde heeft ook
't bronzen beeld v. d. Zwarten Prins (1376) in
d. Dom to Canterbury, on dat v. Richard
Beauchamp (1439) to, Warwick. Zie Ch. Boutell „The monumental brasses of England"
(1849); Flaxman „Lectures on Sculpture"; F.
Kugler „Kunstgeschichte".
Hoe zeer in Frankrijk d. beeldhouwkunst
bloeide, bewijzen d. duizenden beelden t waarmede hoofdkerk v. Chartres, v. Rheims on
v. Parijs prijken. d. Voorgevels on portalen
der kerken zijn meest met standbeelden v.
vorsten versierd, voorn, die v. Chartres. Dat
v. d. graaf Eudes II schijnt daar later bewerkt
to zijn, evenals d. beeldhouwwerken a. 't portaal der kapel s. Piat, die onder d. sierlijkste
on smaakvolste voortbrengselen v. d. Germaanschen stijl to noemen zjjn, d. Haut-reliefs
d. Notre-Dame to Pans, edel in samenstelling en behandeling, behooren tot d. baste
werken uit d. eersten tijd v. dien stijl; in d.
Dom to Amiens is d. Madonna a. 't Zuidelijk
portaal, in die to Rheims 't Christusbeeld a.
een der Noordeltike zij-portalen 't belangFast°. Blizonder rijk EL beeldhouwwerken
in steen is Bretagne, waar, behalve in d.
kerken, d. steenen kruisen a. d. wegen en
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straten met beelden prijken. Zie Willemin
„Monuments Francais inodits"; Taylor, Nodier
et de Cailleux „Voyages cans l'ancienne
France."
In Duitschland vindt men veel in relief bewerkte praalgraven v. dien tijd; uit d. 13e
eeuw in d. Elizabeths-kerk te Marburg, in d.
hoofdkerken to Mainz en to Breslau, uit d.
14e in d. Dom to Mainz en in d. Lieve-Vrouwekerk to Frankfort a. d. Main. Uit d. laatsten
tijd v. d. Germaanschen stijl zijn behalve 't
praalgraf v. hertog Hendrik IV te Breslau, d.
beeldhouwwerken a. d. wanden v. 't hoogaltaar in d. Keulschen Dom en die a. d. Sarcophaag v. d. aartsbisschop Engelbert III, in
die kerk. Van meer belang zijn d. beeldhouwwerken, die in onmiddellijk verband met d.
gebouwen in dien stijl zijn uitgevoerd, zooals
v. d. 13e eeuw, die a. 't portaal der LieveVrouwe-kerk te Trier, d. standbeelden v. heiligen in d. Dom te Keulen, te Bamberg en to
Naumburg, d. beeldhouwwerken a. dien te
Straatsburg door Erwin v. Steinbach. Van d.
14e eeuw vindt men standbeelden in d. Dom
te Freiburg in Breisgau en v. d. Heiland, Maria
en d. Apestelen in d. Keulschen Dom. In d.
laatste helft der 14e eeuw bloeide to Neurenberg d. beeldhouwer S. Schonhofer die daar
d. standbeelden a. 't portaal der L. V. kerk
vervaardigde. Van d. standbeelden op markten
en pleinen is dat v. Otto to Maagdenburg
(eerste helft der 13e eeuw), 't ruiterbeeld v.
s. Joris to Praag, in 1373 door Martin en Georg
Von Clussenbach in brons gegoten, merkwaardig. Ook verdienen opmerking d. in Germaanschen stijl gesneden kerksieraden on snijwerken in ivoor en in eikenhout, waarvan men
reeds op d. inventaris der kunstschatten v.
koning Karel V v. Frankrijk (1379) gewag gemaakt vindt. Zie F. H. Muller „Beitrage zur
deutschen Kunst- u. Geschichtskunde"; A. Michiels „Etudes sur l'Allemagne"; F. Kugler
„Handbuch der Kunstgeschichte".
Later bleef d. beeldhouwkunst daar nog in
zekere afhankelijkheid v. d. bouwkunst, hoewel zij zich v. d. Germaanschen stijl, die a.
d. laatsten nog eigen was, had vrijgemaakt.
Belangrijk zijn d. door A. Grabner on P. v.
Ntrnberg in 1430 vervaardigde beeldhouwwerken a. d. predikstoel in d. Stephanus-kerk
to Weenen. d. Voornaamste meesters waren
echter to Neurenberg on volgden 't karakteristieke streven naar waarheid v. d. daar bestaande school, die een middelpunt v. kunstvereeniging voor geheel Duitschland was.
Onder hen onderscheidde zich A. Kraft, die
in 1507 stierf. In Wurzburg bloeide Tilman
Riemenschneider en Loyen Hering, in Augsburg was Ad. Dowher werkzaam, to Weenen
d. beeldhouwer Nic. Lerch (1467-1513) on later
Heinrich en Conrad Vianen; in Zwaben in 't
laatst der 15e eeuw .Thrg Syrlin d. oude en
d. jongere, to Constanz Sim. Balder. Al deze
meesters beitelden in steep of in hout. Ook
in d. Rijnstreek zijn in d. kerken belangrilke
steenen beeldhouwwerken uit d. 150 on 16e
eeuw. d. Snijwerken in hout v. dien tijd zijn
evenzeer belangrijk. Zij staan met d. schilderkunst in onmiddellijk verband en zijn er aan
ondergeschikt. Zoo vervaardigde men niet
alleen beelden v. grooten omvang uit blokken
eikenhout, maar ook d. kerksieraden on d.
meubelen v. dien tijd munten door met verwonderlijke kunstvaardigheid gesneden beelden, versierselen en arabesken uit. Onder d.
belangrijkste beeldhouwwerken in hout behooren d. in 1431 door Lukas Mozer to Tiefenbronn vervaardigde, een Afneming v. 't kruis,
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daar in 1468 door Schthlein bewerkt, on d.
altaarbladen, in 1507 door A. Kraft to Barnberg gesneden. Men roemt ook d. altaren door
Mich. Wohlgemuth en Veit Stoss (1477-1542)
to Neurenberg, on d. door H. Bruggemans in
1521 to Sleeswijk bewerkte altaarbladen. Behalve in Duitschland, Frankrijk en Engeland
werd vooral in d. Nederlanden deze kunst
beoefend. Daze snijwerken worden gretig verzameld en oefenen grooten invloed op d.
smaak der moderne meubelen. Ook d. bronzen
v. d. fam. Visscher en hunne leerlingen to
Neurenberg zijn opmerkelijk. Te InnsprUck
goten Stephan en Melchior Godl (1529) en
Hans Lendenstrauch (1570) d. bronzen beelden,
die d. hofkerk daar versieren. Kleinere snijwerken in hout, speksteen en fijne marmersoorten werden in 't begin der 16e eeuw in
Duitschland veel vervaardigd door Joh. Teschler, P. Flotner to Neurenburg, H. Schwarz to
Augsburg en zelfs door Albert DUrer. Alle
onderscheidden zich door sierlijke behandeling
en geestige opvatting.
In Italie vond d. Germaansche stijl eveneens
ingang. Margitone bewerkte 't praalgraf v.
Gregorius X in d. Dom to Arezzo ; Giovanni
(1296-1303) tomben in d. kerken to Rome;
Arnolfi di Cambio d. beeldhouwwerken a. d.
voorgevel v. d. Dorn to Orvieto, en d. tabernakel v. 't hoog-altaar in d. s. Paolo bij
Rome; Giovanni Pisano (1240-1320) leverde
veel, ook d. gebroeders Agostino on Angelo
v. Sienna to Arezzo, to Florence on to Piza;
maar vooral schiep Giotto (1276-1336) talrijke
beeldhouwwerken in dien stijl a. d. klokketoren on a. d. voorgevel v. d. Dora to Florence; Andr. Pisano (1280-1345) beitelde naar
zijn ontwerpen. Diens zoon Nino, Cinello (1337),
Alb. di Arnoldo (1360) on vooral Andr. di
Cione (1329-1389) werkten in dien stijl. In d.
rijk met beeldwerk versierde tabernakel in d.
s. Michele to Florence in edelen on bevalligen
stijl door Cione bewerkt, heerscht een streven
naar 't natuurlijke, dat in 't begin der 15e
eeuw meer on meer veld won. In Lombardia
bewerkte G. di Balduccio, omstr. 1339, 't praalgraf v. d. s. Petrus in d. s. Eustorgio to
Milaan, en zijn leerling Bonino da Campione
in 1375 't rijke praalgraf in d. della Scala to
Verona, benevens dat v. d. s. Augustinus in
d. Dorn to Pavia. Te Venetia verrijkte d.
bouwmeester Fil. Calendario 't paleis v. d.
Doge in dien stijl met beelden. Te Imola en.
Bologna was Lanfrani, en to Napels Massucci werkzaam. Ook in 't goudsmeden werden, vooral to Florence in d. 14e on 15e eeuw,
belangrijke werken in d. Germaanschen stijl
vervaardigd. Verg. d'Agincourt on Cicognara
„Storia della scultura"; FOrster, „Beitrage zur
neuen Kunstgeschichte".
In d. Nederlanden heeft d. beeldstormerij
veel vernield, wat in beeldhouwwerken d.
kerken on kloosters in d. Germaanschen stijl
versierde. Te Doornik zijn in d. verzameling
v. Dumortier versch. uit 't s. Franciscusklooster afkomstige zerken en reliefs v. 1341
t. 1403, on ook eenige in d. Dom. Men merkt
a. deze beeldhouwwerken iets eigendommelijks
op, een meer natuurlijke richting dan elders,
en noemt ze als voorbeelden voor d. school
der v. Eycks. 't Oudste der overgebleven monumenten is 't relief op 't graf v. Colard du
Seclin v. 1341. Uitmuntend bewerkt is 't
praalgraf v. Jean du Bos, 1438; dergelijk
beeldhouwwerk is in d. Magdalena-kerk to
Doornik on in d. s. Wandrus-kerk to Bergen.
In d. Zuidelijke Nederlanden werd in d. 15e
eeuw d. beeldhouwkunst beoefend door J. d.
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Gernies die in 1455 't prachtige praalgraf v.
Lodewiik III to Rijssel vervaardigde; en Claux
d. Verne, die op bevel v. Flips d. Goode, 't
praalgraf v. Filips d. Stoute in d. Karthuizerkerk bij Dijon vervaardigde, waarvan d. basreliefs, in albast bewerkt, d. stoute bevalligheid uitdrukkent die d. schoonheid der
beeldhouwwerken m d. Germaanschen stij1
uitmaakt. Jean della Vuerta, een Spanjaard,
was lang in Z'.-Nederland werkzaam. In bovengenoemde kerk is 't praalgraf v. Jan-zonderVrees (gest. 1419), waarvan d. zijden. met 40
albasten beelden prijken, door hem gebeiteld.
Over d. beeldhouwkunst in d. Nederlanden in
d. 15e eeuw, leze men d. „Memoires sur les
sculpteurs et architectes des Pays-Bas" par
Ph. Baert (Brux. 1848); „De levens en werken
der Ho11. en Vl. kunstenaars" (2 dln, door
J. Immerzeel Jr.).
Was in d. 14e eeuw reeds een afwijking v.
d. Germaanschen stijl to bespeuren, in d. 15e
eeuw ontwikkelde zich in d. maatschappij,
zoo ook in d. kunsten een nieuw leven. d.
Geestelijke genootschappen, waarvan d; bouwmeesters en beeldhouwers leden waren, werden ontbonden. Dozen volgden nu meer hun
eigen ingevingen. Aan hunne werken bespeurt
men 't kenmerk v. eenvoudig Christelijk geloof niet meer: er wordt integendeel, vooral
in Frankrijk on Duitschland, een streven bespeurd, om, zoo niet d. godsdienst, althans d.
priesters en geestelijke ouden, in een bespottelijk licht to stellen. Men hield zich ook in
d. attributen niet meer a. d. oude overlevering. leder begon doze naar eigen denkbeeld
voor to stollen. Vooral echter in Italie vonden d. kunsten aanmoediging; to Florence was
reeds in 't midden der 14e eeuw d. academie
v. s. Lukas gesticht en met 't ontwaken v.
een meer wetenschappelijken zin brak ook
een nieuw tijdperk voor d. kunst aan, dat
men 't begin der moderne kunst noemen kan.
Door d. studie naar d. antieken bereikte ze
in d. eerste helft der 16e eeuw vooral in Italie
een hoog standpunt,. zij verbreidde zich spoedig overal, bloeide in d. 17e vooral in Italie,
d. Nederlanden en Spanje 1 nam tegen 't laatst
dier eeuw in manierlijkheid toe, waarin Frankrijk d. toon gaf, dat overal gevolgd, tot a.
't eind der 18e eeuw aanhield. In 't laatst
dier eeuw tot een groot verval . geraakt, ontstond er na d. Fransche overheersching een
nieuw leven in d. kunst, die een schoone toekomst belooft.
Vooral d. Toskaansche school vormde zich
in d. 15e eeuw naar volmaakter schoonheid
in d. menschelijken vorm, van waar die smaak
zich over Italie, verbreidde. Jac. della Quercia
(gest. 1424) bracht daar 't meest aan toe. Ztin
behandeling doet nog a. d. oudere meesters
denken, maar d._ zin voor 't natuurlijke ontwaakte bij hem, en word door zijn leerlingen
Nic. dell' Arca (omst. 1460) en Lor. di Pietro
(1424-1482) nagevolgd: Een tweede hoofdleider
dier school was Lor. Ghiberti (1378-1455), die
nog meer dan Quercia, niet alleen in d. vorm
maar ook in d. samenstelling, naar vrije ontwikkeling en beweging streefde. Hoewel ook
bij hem d. oudere still nog merkbaar is, gaf hij
op 't laatst reeds een schilderachtige uitwerking a. zijn reliefs, zoo merkbaar a. d. beroemde
gegoten deuren a. d. kerk v. s. Johannes d.
Dooper to Florence. Na dezen onderscheidde
zich Luca della-Robbia (1400-1480); d. uitvinder
der Terra-cotta's, in liefelijkheid v. nitdrukking
en edel gevoel. d. Derde beeldhouwer; die d.
moderne kunst grondvestte, was Donatello
(1383-1466). Bij dozen is nets meerv. d. ouden
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stijl merkbaar. Zijn richting, een krachtige
levendige natuurlijkheid en uitdrukking v.
hartstochten, opende een nieuwe baan voor
d. kunst. Hij was d. eerste, die zich zonder
terughouding a. d. studie der antieken over, waarvan zijn talrijke werken, meest in

FFll orence, getuigen. Een menigte leerlingen
en aanhangers volgden zijn stijl, of werkten
dien op een eigendommelijke wijs om. Onder
dozen onderscheidden zich Fit. Brunelleschi
(1375-1444), Ant. Filarete, Jac. Vellano, Nanni
d'Antonio di Banco (gest. 1430) on bovenal
Andr. Verrochio (1432-1488). Doze nam ook
't eerst gips-afdrukken op 't leven, waaruit
d. portretten in was ontstonden, waarin Orsino

bijzonder uitmuntte. Ant. Pollajuollo (gest.
1498) werkte in een meer geaffecteerde manier; Mino da Fiesole (gest. 1486) streefde
naar lichter en beweegltjker vormen, Benedetto da Majano (1444-1498) naar onbegrensde
natuurlijkheid. d. Toskaansche school breidde
zich naar Opper-Italie, Napels en Veneti6 uit.
Hier was d. schilderachtige richting in d.
beeldhouwkunst grooter dan elders; on hoewel zij to veel verdieping in d. reli6fs brachten, geven d. zuivere behandeling en d. levendige voorstelling iets eigenaardigs a. d. werken v. Ant. Rizzo, Ant. Dentone, Lor., Ant.
on Paulo Bregno on hunne volgers, die omstr.
1500 bloeiden. In d. school der Lombardi, hoe
levendig hunne beelden ook zijn, is reeds
een to groote sierlijkheid a. d. kleeding op to
merken. Men ziet daar tegen 't einde der 15e
eeuw een talrijke school werkzaam, door Ant.
Amadeo, Andr. Fusina en Guido Manzoni opgeluisterd, wier beelden even liefelijk en bevallig als die der Lombardische schilderschool
zijn. In Napels waren, behalve Andr. Ciccione,

Ant. Bamboccio en Giugl. Monaco in d. 15e
eeuw werkzaam; d. voortreffelijkste v. hen,
Angelo Aniello, versierde omstr. 1500 Napels
met zijn heerlijke werken.
Was d. beeldhouwkunst in Italie in d. 15e
eeuw met reuzenschreden vooruitgegaan, in
d. 16e bereikte zij 't toppunt harer ontwikkeling. d. Bewerking was onberispelijk ; d. smaak
door d. studio naar d. antieken veredeld; d.
kunstzin algemeen toegenomen; machtige
pausen, (Julius II on Leo X) wedijverden met
edelen en burgers, om d. kunstenaars aan to
moedigen on to eeren, die allerwege scholen
stichtten en zooveel roam en glans verbreidden, dat geheel West-Europa bij heater whole
kwam. Florence gaf d. toon aan Baccio da Montelupo, Benedetto da Rovezzano, en vooral
Giov. Fr. Rustici en Andr. Contucci muntten
uit door d. liefelijkheid en waardigheid hunner
voortbrengselen. Boven alien stond echter
Micha41 Angelo Buonarotti (1474-1563), die d.
beeldhouwkunst op een hoogte bracht, die d.
antieken op zijde streeft. Some, vooral op 't
laatst v. zjjn loopbaan, offerde hij d. waarheid
op, door to veel naar effect to jagen, welke
richting door zijn leerlingen gevolgd, een
nadeeligen invloed had. Baccio Bandinelli
(1487-1559), zijn navolger, had wel een grootschen maar toch reeds gezochten stijl. Giov.
Ang. Poggibonzo en Raph. da Montelupo volgden Buonarotti's stUI evenals Benvenuto Cellini (1500-1572). Niccolo Pericoli (1500-1565)
week er eenigszins v. of en volgde meer della
Quercia in bevalligheid en waardigheid. Ook
in Venetie steeg d. beeldhouwkunst hoog.
Andr. Riecio (1480-1532) en de Lombard. Alessandro Leopardi vormden zich naar d. antieken en namen een breeder stijl aan dan hunne
voorgangers, hoewel hunne reliefs niet vrij
zijn v. overlading. Terwijl Giugl. Bergamasco
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door bevalligheid uitmuntte, bracht Jac. Tatti
(1479-1570) d. richting v. Buonarotti naar
Venetia over. Diens leerlingen en volgers,
Dan. Cataneo, Girolamo Campagna en Alessandro Vittoria volgden dien stiji, doch meer
manierlijk. d. Beeldhouwers in Lombardia,
waaronder Antonio Begarelli (1498-1565), doen
d. Stijl v. Correggio denken. Zij trachtten
1. plastiek en d. schilderkunst te vereenigen.
Agostino Busti muntte in phantastische versieringen uit en werd door Franc. Brambilla
gevolgd. Met dezen werkte Marco Agrate a.
't versieren der Karthuizerkerk te Padua, met
talrijke bevallige beeldhouwwerken. Te Napels
bloeiden Giov. da Nola (1478-1559) en zijn
leerling Dom. d'Auria, die door edele eenvoud
uitmuntte; voornamelijk echter Girolamo di
Santa Croce (1502-1537), wiens werken zich
door oorspronkelijkheid en door reine schoonheid onderscheiden. Behalve in 't verheven
deel der beeldhouwkunst muntten d. Italianen
ook in d. nevenvakken. 't stempel-, en cameesnijden en in 't goudsmeden zOO uit, dat hunne
werken schier niet v. d. antieken te onderscheiden zijn. In 't snijden was Aless. Cesati,
in 't smeden Benvenuto Cellini d. beroemdste.
In d. laatste helft der 18e eeuw bleef d. stijl v.
Buonarotti grooten invloed uitoefenen. Giugl.
della Porta (1577), Vicenzio Danti (1530-1567),
Bart. Ammanati (1511-1592), Giov. Bandini en
Leone Leoni volgden dien, min of meer door
sierlijkheid gewijzigd, Jean de Bologna daarentegen in zijn edelste richting, en deze versierde
Florence met heerlijke werken. Ook in d. nevenvakken waren bekwame kunstenaars werkzaam, waaronder Leoni, d. broeders Poggini
en vooral Fred. Bonzagna uitmuntten.
In d. 17e eeuw spanden d. Italianen zich in,
om zich boven 't middelmatige te verheffen,
waarin Stet Maderno (1571-1636) en Pietro
Bernini (1562-1629) 't best slaagden. d. Zoon
v. d. laatsten, Lor. Bernini (1598-1680), was
41. beroemdste beeldhouwer v. zijn tijd. Er is
beweging, zelfs iets opgewondens in zijn talrijke beelden, die, bij te veel affectatie, in d.
bijzonderheden toch veel natuurlijks en veel
gevoel uitdrukken. Hij oefende een grooten
invloed op zijn tijdgenooten en leerlingen uit.
Onder hen muntte Aless. Algardi (1598-1654)
uit, die d. vorm der antieken nastreefde, maar
toch affectatie in zijn beelden toonde, behalve
in zijn kinderbeeldjes. Met hem bloeiden Franc.
Mocchi (gest. 1646) en Andr. Bolgi (gest. 1656).
d. Werken v. Couradini, Queirolo en Sanmartino te Napels uit 't begin der 18e eeuw, hebben iets kleingeestigs; hoewel die v. Sanmartino toch veel gevoel. Te Rome werkten
Camillo Rusconi in d. Stijl v. Bernini, doch
met edeler smaak.
In Frankrijk moedigde koning Frans I d.
moderne kunst aan, zoodat d. kunst onder zijn
regeering een eigen richting nam, die .d. Stijl
der Renaissance genoemd wordt. Hij en zijn
opvolgers lieten vreemde, vooral Italiaansche
en Belgische beeldhouwers komen, die met
behuip der Fransche kunstenaars, d. talrijke
groote werken, in Parijs en d. omstreken, vooral
te Fontainebleau, te voorschijn brachten. d.
Beeldhouwkunst bereikte er in 't midden en
op 't laatst der 16e eeuw haar hoogsten bloei
en is als d. school v. Fontainebleau bekend.
d. Eerste opzichter over die werken, d. Florentijnsche bouwmeester Rosso de' Rossi, voerde
er in 1530 d. stiji v. Michael Angelo in. In 1641
door Primaticcio vervangen, werd deze door d.
Koning naar Rome gezonden om er antieken
aan to koopen; hij bracht 125 standbeelden en
een menigte borstbeelden naar Frankrijk, ge-

525

BEE.

volgd door Vignola, die op last des Konings
afgietsels v. d. beroemdste antieken te Rome
nam en te Parijs in brons goot. Angelo Montorsoli, Agostino della Robbia, Matteo del
Nassaro waren met Benvenuto Cellini d. voorn.
beeldhouwers, die ook onder Hendrik II werkzaam bleven. Tegelijk met dezen, vormden
zich d. Fransche beeldhouwers Germains Pilon
(gest. 1590) en Jean Goujon (gest. 1572), die
onder Primaticcio werkzaam waren, zich door
edele samenstelling, liefelijke en verstandige
bewerking, doch tevens door iets manierlijks
onderscheidden. Jean Pometart, Marie Lemoine,
Francois Paillant en Leonard Giroux volgden
hen na. Geen der Fransche beeldhouwers
maakte echter zooveel naam als Jacq. d'Angouleme, wiens s. Petrus boven dien v. Buonarotti gesteld werd. Ook onderscheidden zich
Jean Cousin (gest. 1589) en Barthelemy Prieur.
Onder Hendrik IV bloeide d. Zuid-Nederlander
Pierre Francheville (1548-1612).
In d. 17e eeuw volgden d. Fransche beeldhouwers d. still der school v. Fontainebleau
en die v. Bernini, in meesterlijke kunstvaardigheid en op een eigendommelijke wijze.
Vooral bloeide d. beeldhouwkunst ten tijde v.
Lodewijk XIV. Pierre Puget (1622-1694) maakte
zich door zijn marmergroep : „Milo van Crotone" beroemd, en volgde trouw d. natuur.
Franc. Anguier (1612-1686) is manierlijker. 't
Best kenmerkt zich deze school in d. talrijke
werken v. Franc. Girardon (1630-1715) en Ant.
Coysevox (1640-1720) met zijn leerlingen Nicolas (1683-1733) en Guill. Coustou (1678-1746),
die allen, met vele Zuid-Nederl. kunstenaars,
Parijs en Versailles door hunne meesterstukken versierden. Onder d. leerlingen v. Coustou onderscheidden zich Edmin Bouchardon
(1698-1762) en Claude Francois. In d. 18e eeuw
Jean Bapt. Pigalle (1714-1785); Jean Bapt.,
(1704-1778) zoon en leerling v. Jean Louis
Lemoyne, een kunstenaar vol geest en leven,
die echter d. gebreken v. Coustou overdreef,
en d. weelderige zeden zijns tijds volgde.
Verder moeten vermeld worden : L. S. Adam
(1700-1759), beroemd door zijn bas-reliefs, E. M.
Falconnet (1716-1791), Allegrain (gest. 1795),
Houdon (1741-1828) en Caffieri (omst. 1760).
In d. Zuidelijke Nederlanden bereikte d. beeldhouwkunst haren hoogsten bloei in d. The en
17e eeuw. d. Academie te Antwerpen was d.
voedster v. vele verdienstelijke mannen, die
niet alleen hun vaderland met beeldwerken
versierden, maar zich veel in naburige landen
vestigden. Onder dezen mag Belgie bogen op
d. beroemden Franc. die Quesnois, medestrever
V. Bernini (1694-1642), die, inBrussel geb.,
zich to Rome naar d. antieken en d. natuur
oefende, er vele -werken in edelen stijl beitelde
en er bleef, tot hij door d. invloed v. zijn
vriend Poussin, als eerste beeldhouwer v. Lodewijk XIII beroepen, op zijn reis naar Frankrijk stied. Ger. v. Opstal (1595-1668), geb. te
Antwerpen, vervaardigde to Parijs schoone
bas-reliefs in marmer en ivoor. Vele Belgische kunstenaars werden door 't Fransche hof onderscheiden, zooals Phil. Buyster
(1595-1688), die Parts en Versailles met beelden versierde; Balthasar (1620-1674) en Gaspard de Marsy (1625-1681), die professoren a.
d. academie to Parijs werden ; Barthol. de
Melo (1670); Ans. Flamen (1647-1717); diens
zoon Anselme Flamen en Simon Hurtel,insgelijks professoren a. d. academie; Dominique
le Fevre (1670), benevens Seb. Slodts en zijn
drie zonen (1655-1726). Jerome du Quesnoi,
(1604-1654), brooder v. Franc. du Q. en met
hem eerst to Rome werkzaam, werd door
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Filips IV koning v. Spanje, tot zijn beeldhouwer benoemd. In Engeland arbeidden Lod.
Willemssens (1635-1702) als beeldhouwer v.
kon. Willem III; Grinlin Gibbons (gest. 1721),
geb. to Antwerpen, die 't ruiterstandbeeld v.
Jacobus II en 't standbeeld v. Karel II vervaazdigde, Pieter Scheemaeckers d. Jonge
(1691-1779), die eerst 4 jaar to Kopenhagen,
daarna 50 jaar to London werkzaam was, en
veel praalgraven in d. West-minster-abdij to
London beitelde; Mich. Rijsbraek (1692-1770),
d. vervaardiger v. d. standbeelden v. George
I on II op d. Londensche beurs. Bovenal maakte
zich Artus Quellin (1609-1668), geb. to Antwerpen, beroemd door zijn, in edelen stijl gebeitelde, beeldhouwwerken aan on in 't stadhuis
(paleis) to Amsterdam; Rombout Verhulst v.
Mechelen (gest. 1683), d. vervaardiger der praalgraven v. De Ruyter to Amsterdani, M. Hz.
Tromp to Delft on d. Evertsens to Middel
burg;
Am. Quellin d. Jonge, die na zijn oom a. 't
Amsterd. stadhuis behulpzaam to zijn geweest,
to Rome, Florence on Venetia arbeidde on in
1700 to Amsterdam stierf; Jean Bapt. Xavery
v. Antwerpen (1697-1742), die d. beeldwerken
a. 't orgel to Haarlem, in d. Oranjezaal v. 't
Huis ten Bosch on a. 't stadhuis v. Den Haag
vervaardigde en daar stierf. In Zweden was
Jan Minch v. Antwerpen (1660) beeldhouwer
✓. d. kon.-weduwe Hedwig Eleonora; to VenetiO
werkte Justus d. Cort, die er in 1679 stierf; to
Rome Laur. Delvaux (1695-1778), die vervolgens beeldhouwer v. keizer Karel VI word;
to Mannheim P. A. Verschaffelt (1710-1796),
na eerst lang to Rome gewerkt to hebben, on
in Wiirtemberg P. Fr. le Jeune (geb. 1721),
eerste beeldhouwer v. d. Hertog. In Belgie
zelf bloeiden Rob. de Nole (gest. 1636), d. vervaardiger v. 't hoog-altaar in d. hoofdkerk to
Antwerpen; zijn broeder Andr. de Nole (gest.
1639), Jan v. Mildert (gest. 1638) on Hubert v.
d. Eynde (1661), d. vervaardiger v. d. s. Petrus
en s. Paulus in cl. s. Gudule to Brussel; P.
Schleiff on Romb. Pauwels (geb. 1625), die hun
geboortestad, Valenciennes en Gent, versierden; P. Verbruggen (gest. 1686) on diens zoon
(1655-1724); Jan Delcour (1640-1707) v. Antwerpen on Lucas Fay d'Herbe v. Mechelen
(1617-1694). In 't bearbeiden v. ivoor waren
vooral beroemd Matth. v. Beveren (1670) en
Fr. v. Bossuit (1635-1692), die to Amsterdam
stierf. Pieter Scheemaeckers d. Oude (1640-1714)
v. Antwerpen maakte marmeren praalgraf
v. Ch. de Lalaing to Hoogstraten; J. Voorspoel
v. Mechelen dat v. Ernst v. Isenbourg in d.
s. Gudule to Brussel; M. d. Vos v. Brussel
(gest. 1717) 't ruiterstandbeeld v. Maximiliaan
Emanuel. Jan en Hendrik Matthijs (gest. 1720
en 1752) v. Gent; H. Fr. Verbruggen (1660-1724);
Michiel Vervoort (1667-1737) en P. D. Plumier (1688-1721) v. Antwerpen; Jacq. Berger
(1693-1758) v. Brussel en Theod. Verhagen
(1701-1759) v. Mechelen hebben alien hun vaderland met beeldhouwwerken versierd, waarin
een veel natuurlijker richting dan in die v.
andere nation is op to merken.
In Noord-Nederland bleef d. beeldhouwkunst
in waarde en belangrijkheid ver beneden die
✓. Belgic , waartoe 't protestantisme, d. weinige
aanmoediging on 't vochtige snelverweerende
klimaat aanleiding gaven. M. v. d. Bogaard
(Dujardin) (1640-1694) v. Breda werkte in
Frankrijk ; B. Eggers V. Amsterdam, die in 't
midden der 17e eeuw bloeide, maakte d.
schoone tombs v. d. adm. Wassenaer v. Obdam in Den Haag en beitelde to Beritin voor
d. Keurvorst v. Brandenburg in d. geest v.
Bernini. Onder d. Noord-Nederlanders, die d.
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beeldhouwkunst in d. 16e eeuw beoefenden,
zijn to noemen C. Bloemaart v. Dordrecht on
A. v. Duren. Hendrik d. Keyser (1565-1621)
ward beroemd door 't praalgraf v. prins Willem I to Delft, walk kunststuk wel rijk on
doeltreffend v. samenstelling maar eenigszins
overladen en in sommige beelden plomp is;
eenvoudig on waardig is zijn metalen standbeeld v. Erasmus to Rotterdam; zijn zoon
Pieter is d. vervaardiger v. d. fraaie tombs v.
graaf Willem Lodewijk v. Nassau to Leeuwarden en v. d. marmeren sieraden a. die v. adm.
Tromp to Delft. Jan Terwen (1511-1589) v.
Dordrecht is d. vervaardiger v. d. schoone
bas-reliOfs a. 't houten koorgestoelte in d.
Groote kerk to Dordrecht; en W. Danielsz
Tetrode V. Delft, d. beeldhouwer, die in 't
midden der 16e eeuw daar 't hoogaltaar in d.
Oude kerk met marmeren beelden versierde,
die prins Willem tegen vemieling beschutte,
en met d. door Tetrode in manner gehouwen beelden der twaalf Apostelen naar d.
graaf v. Schwartsenburg zond, die ze to
Straatsburg in een kerk plaatste. Adr. d. Vries
v. 's Gravenhage (geb. 1593), leerling v. Jean.
de Boulogne, werkte to Praag ads beeldhouwer v. keizer Rudolf II. In d. 170 eeuw roemt
men H. Noteman, in 1656 to Dordrecht geb.,
die daar wapenborden in d. kerken beitelde;
Jac. Romans v. 's Gravenhage (1690), wiens
leerling Frank Pieterz. Verheyden beelden en
busten der prinsen v. Oranje-Nassau vervaardigde. B. Rijck beitelde na 1658 't praalgraf
v. Witte Cornelisz. d. With, in d. s. Laurenskerk to Rotterdam. Paulus en zijn broeder
Adam v. Vianen maakten kunstig drijfwerk
in goud en zilver in 't begin der 17e eeuw.
Jets later leefde Albert Vinkenbrink, d. beelden loofwerksnijder, die d. preekstoel in d. Groote
kerk to Zwolle, in d. Nieuwe kerk to Amsterdam en to Bolsward vervaardigde. W.
H. v. d. Wall (1716 to Utrecht geb.) sneed
't houten beeldwerk in d. Kath. kerken to
Utrecht. Ch. Welmeer, geb. 1742, to Amsterdam, was daar stadsbeeldhouwer en maakte
d. sieraden a. d. kazerne Oranje-Nassau. In d.
180 eeuw leefde Joh. Camhout (geb. 1738), die
in zijn geboorteplaats, Middelburg, 't frontispice on d. tropeeOn a. 't nieuwe gedeelte v.
't raadhuis, benevens gedenkteekenen d.
kerk to Vlissingen on to Versa beitelde; J.
M. Cressant (1732-1794), zoon v. d. beeldhouwer Jac. Cressant, die d. fraaien predikstoel
in d. R. Kath. kerk to Overveen en 't steenen
beeldwerk a. d. Delftsche poort to Rotterdam
vervaardigde. J. Eijckman (1749-1815) v. Breda
sneed fijn uitgewerkte beeldwerken in ivoor;
G. en T. v. d. Haven maakten op 't eind der
18e eeuw d. beelden a. 't orgel in d. Groote
kerk to Leeuwarden; Jan Swart (1753-1793)
in Teylers museum to Haarlem 't gedenkteeken
voor d. Stichter. A. Ziesenis, die in Hannover
geb. ward, kwam op jeugdigen leeftijd to
Amsterdam (overl. 1801), en vervaardigde er
veel beeldhouwwerk, zooa1s 't gedenkteeken
voor Bentinck, 't frontispice v. 't Werkhuis,
dat v. 't Maagdenhuis, en d. overschoone
groep boven d. Oude-manners-huts-poort op d.
Kloveniers•burgwal. Als stempelsnijders hebben zich G. Adolfz, J. v. Dieshoeke, J. Pool
Roskam, Lageman, Looff, J. on M. Smeltzing,
- W. v. Swinderen on J. d. Vos een naam gemaakt.
Ook in Duitschland kwam in d. 16e eeuw
d. Italiaansche moderne stijl in zwang. d.
Beeldhouwwerken in steep waren daar sierlijk, schilderachtig v. opvatting on fiksch v.
behandeling. In die manier zijn d. beide ge-
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vels a. 't slot to Heidelberg en een menigte
praalgraven vervaardigd, zooals die v. Adolf
en Anton v. Schauenburg (1561) in d. Keulschen
dom, 't schoone praalgraf v. Johann v. Neuburg, d. waarschijnlijk door Johann von Trarbach in d. hoofdkerk te Simmern gebeitelde
praalgraven v. d. Paltsgrafelijke familie. Georg
SchrOter v. Torgau vervaardigde in 1571 't
groote praalgraf in d. kerk te Wittenberg,
waarvan 't knielende beeld stiff, d. reliefs
sierlijk, 't geheel prachtig maar barok is.
Van Elias Godefroy uit Emmerik (1568) zijn
drie belangrijke haut-reliefs in 't museum te
Kassel in d. Italiaansch-modernen stijl. In d.
domkerk te Mainz en te Wilrzburg zijn veel
monumenten, die meer door een decoratieve
werking, dan door zuiveren stijl en natuurlijkheid uitmunten. Wolf Hilger v. Freiburg,
Giov. Mar. Nosseni, Pietro Boselli, Benedict
Wurzelbauer, Johann Reichel, Hans Kreuzer
en d. Nederlanders Hub. Gerhard en Adr. d.
Vries versierden Duitschland in d. laatste
helft der 16e eeuw met bronzen standbeelden.
Ook d. medailleurs volgden even als d. beeldhouwers nog d. vorige goede voorbeelden,
hoewel d. zuivere stijl en d. goede uitvoering
meer en meer verloren gingen. In dien tijd
bloeiden ook in Duitschland bekwame gouddrijvers, zooals Wenzel Jamnitzer (1508-1585)
en Jonas Silber. In 't begin der 17e eeuw is
d. beeldhouwkunst in Duitschland even als
in Frankrijk v. weinig beteekenis. Joh. T. W.
Lentz (1685) maakte een gunstige uitzondering.
Van zijn hand is 't liefelijk sluimerend marmer-beeld op 't graf v. s. Ursula in d. s.
Ursula-kerk te Keulen, het treffelijk uitgevoerde, doch niet plastisch gedachte monument v. d. generaal Lamberg in d. Mainzerdom en veel praalgraven en altaren. Ook 't
werk v. Georg Schweigger is niet zonder
waarde. Hoewel d. beeldhouwkunst ook daar
in d. 18e eeuw bijna verloren geraakte, maakte
Andr. Schltiter (1662-1714) een merkwa.ardige
uitzondering. Deze arbeidde in d. geest v. d.
Nederlander Arthus Quellin, door d. invloed
v. Bernini en d. Fransche beeldhouwers v.
dien tijd gewijzigd, en verrijkte Berlijn en
Potsdam met zijn fijn gevoelde, waardig
voorgestelde beelden. Hij stood echter schier
alleen i v. zijn navolgers is niemand meldenswaardig. In gouddrUvers-werk is d. 17e eeuw
nog tamelijk rijk. Veel is daarvan in d. Keulschen dom te zien, waaronder d. werken v.
Conrad Duisbergh, (1635) uitmunten. Als medailleurs muntten Hanz Pezold, (gest. 1633)
en vooral Carl Hedlinger v. Schweiz (1691 t.
1771) door edele opvatting en zorgvuldige
uitvoering uit.
Van d. overige landen v. Europa (in Engeland waren meest vreemdelingen werkzaam)
is nog minder bekend dan v. Spanje, waar
vele schoone, met beeldwerken en reliefs
prijkende, altaren uit dien tijd gevonden
worden. d. Schoonste zijn in d. Dom te
Toledo, waar ook onder vele oude praalgrayen, 't in 1491 door Blas Ortiz vervaardigde
monument v. Alvaro de Luna en zijn gemalin
is. Uitmuntend en onder d. blijkbaren invloed
der antieken is 't door Gil Sloe tegen 't
einde der 15e eeuw vervaardigde monument
- v. Johannes II in d. Karthuizerkerk to Mirafibres, waar v. denzelfden meester 't prachtige
monument v. d. infant Alonzo prijkt; a. alle
is een natuurlijke opvatting en eon Vlaamsche
invloed kennelijk. Aan d. Spaansche beeldhouwwerken der 16e eeuw, die meest in praalgraven bestaan, zijn d. versierselen in d. stijl
der renaissance bewerkt, zooals die in d. Dom
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te Toledo. Van Alonzo Berruguete is in d.
kerk v. s. Johannes d. Dooper bij Toledo d.
sarcophaag v. d. aartsbisschop Tavera in een
goeden, Buonarottischen, stijl bewerkt. Uit d.
17e en 18e eeuw is v. d. beeldhouwkunst in
Spanje weinig te zeggen. In 't midden der
18e eeuw begon in Italie d. studie naar d.
antieken, door d. geschriften v. Winckelmann
daartoe opgewekt, te herleven, en een nieuw
tijdvak v. kunstbeoefening brak in alle landen aan. Den aard v. deze herleving te onderzoeken behoort thuis in een beschouwing v.
d. nieuwere en hedendaagsche kunst (zie dat
art). In 't algemeen kan gezegd worden, dat
door 't sterk toegenomen volkenverkeer, door
d. versnelling en vergemakkeling der gemeenschapsmiddelen, door d. gewichtige uitvindingen en ontdekkingen in natuur- en scheikunde, door d. invloed v. d. kunst op d.
industrie en v. d. industrie op d. kunst en
door d. eigenaardigen kunstzin v. een tot welvaart gekomen middelstand, er niet meer gesproken kan worden v. 't overwicht v. een
kunstrichting, eigen a. een bijzonder yolk of
ontstaan door 't geniaal talent v. een der
nieuwere meesters. Hier volgt slechts een
opgave v. d. voornaamste beeldhouwers on
beeldhouwwerken v. d. nieuweren tijd. Dit
tijdvak wordt geopend door d. Zweed 5ERGEL
en d. Italiaan CANOVA, die een aantal kunstwerken heeft geschapen, uitmuntend door gevoel on waardigheid, maar niet door kracht
en verhevenheid; zijn voorn. volgers waren
DAVID D'ANGERS (f 1856) in Frankrijk, FRAYKIN, d. maker v. d. groep „Egmont on Hoorne"
to Brussel in Belgie, en JOSE ALVAREZ in Spanje.
Tot grooter hoogte verhieven zich DANNECKER
(1758-1841), wiens meesterstuk „Ariadne als
bruid v. Bacchus op een panter gezeten" in
kopieen, photografien en gravuren algemeen
bekend is, en THORWALDSEN (1770-1844), die
d. klassieke eenvoudigheid en verhevenheid
met bekoorlijkheid wist to vereenigen, en
zich vereeuwigd heeft in zijn „Jason"; „d.
Triumftocht v Alexander d. Groote"; 't ruiterbeeld v. Maximiliaan to Mtinchen en 't
standbeeld v. Schiller to Stuttgart. Te Berlijn
vormde CHR. RAUCH (gest. 1857), die zelf leerling v. Canova en Thorwaldsen was, een aantal leerlingen, die in echt Duitschen geest
werkten; hij zelf beitelde d. standbeelden v.
Blucher, Scharnhorst en Bulow, en zijn meest
beroemde leerling RIETSCHEL te Dresden 't
monument voor Friedrich Augustus v. Saksen, 't beeld v. s. Bonifacius, on to Weimar, d.
groep„Schiller en Goethe”. Even schoon zijn
d. werke
n Rauchs leerling F. DRAKE, o. a.
.d. marmergroep „Een krijgsman door d. Victoria gekroond" op d. Schloszbriicke en 't
standbeeld v. Friedrich Wilhelm III in d.
Thiergarten to Berlijn. Te Miinchen zijn d.
werken V. SCHWANTHALER (t 1848) en zijn talrijke leerlingen, waarvan ENGELHARDT in Hannover door zijn fraaie reliefs naar onderwerpen
uit d. „Edda" 't meest d. aandacht trok. In
Frankrijk schiepen PRADIER, CLESINGER, MILLET (in zijn „Ariadne") en PERRAUD (in zijn
„Bacchus") klassieke meesterstukken. Amerika bezit in E. D. PALMER to Albany een
geniaal beeldhouwer, in wiens werken oorspronkelijkheid, kunstvaardigheid en lieftalligheid met elk. wedijveren, zooals die uitkomen in zijn „Tooneelen uit 't kinderleven" ;
„Blanke gevangene" en „Indiaansch opperlioofd". Dat in Italie d. beeldhouwkunst nog
beoefend wordt, bleek uit d. tentoonstelling
v. 1880 to Turijn, waar 341 beeldhouwwerken

waren gecatalogiseerd. Hiervan verwierven
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d. hoogste onderscheidingen: MASINI voor een
nItebekka"; FRANCESCHI voor d. „Gekruisigde
Eulalia" en MACCAONANT voor 43011 „GladiatOrengroep". In ons Vaderland werden d. nieuwere beeldhouwwerken vervaardigd door ROYER, STRACKE, COLINET en BART VAN HOVE.
noemden d. Joden in d. Romeinschen tijd d. overate der duivelen. Verschillend is d. spelling van en 't oordeel der
geleerden over d. beteekenis v. dit woord.
Velen meenen, dat d. Joden d. Filistijnschen
afgod Baal-Zebub spottenderwijze Beel-zebul
d. i. drekgod, hebben genoemd, en dat aldus d.
naam ontstond v. 't hoofd der booze geesten.
Lightfoot bewijst uit plaatsen in d. Talmoed,
dat d. latere Joden in hun haat tegen d. afgoderij, d. godsdienstplechtigheden der heidenen,
met allerlei leelijke namen betitelden en bepaaldelijk met 't woord Zebul d. i. drek. BeelZebul zou dus volgens deze verklaring, die d.
waarschijnlijkste is, Heer der .Afgoderfj kunnen beteekenen.
.Beerad (Een) is een viak, waterrijk landschap, meest tot weide en boomgaard geschikt,
zooals er in Holland, Utrecht, Friesland en
d. Betuwe zooveel worden aangetroffen.
Beemdgras (Poa) is d. naam v. een tot d.
nat. fam. der Grassen (Gramineen) behoorend
plantengesl., met twee of meerbloemige, zijdelings sa'amgedrukte en ongewapende, tot pluimen vereenigde, bloempakjes, waarvan talrijke
soorten (d. Prodromus Florae Batavae v. 1850
noemt er 7) tot onze algemeene inlandsche
grassen behooren, en waarvan Pea pratensis
L., Poa trivialis L. en Poa annua L. uitmuntende voedergrassen zijn, en ook bijkans op
geen weiland gemist worden.
Been:ter, Zie Pestvogel.
Beemster (d.), een drooggemaakte polder
in d. prow. Noord-Holland, 5 KM. t. N.-W.
v. Purmerend, was oudttjds een der Waterlandsche moron. In d. staatsstukken der middeleeuwen wordt zij Barmestra genoemd.
Reeds in 1570 wilde men dit meer bedijken,
doch d. oorlog belette dit; eindelijk werd 't
werk in 't begin der 17e eeuw ondernomen,
en niettegenstaande aanmerkelijken tegenspoed in d. aanvang, werd d. Beemster, in
Juli 1612 door 40 molens droog gemalen, en
d. inpoldering ten einde gebracht. Goode wegen
loopen door _dozen polder, meestal met hoogopgaande boomen implant. d. Beemster heeft
eon oppervlakte V. 7-2
14 H.A. en is verdeeld
in Middel-, Noord-, Oost-, West- en ZuidBeemster, in Middel-Beems ter ataat d. kerk.
In d. geheele Beemster telt men ruim 500
huizen, voor d. -grootste helft boerderijen
en 4000 inw,die
_ meest alien in 't kaasmaken en d. landbouw tun bestaan vinden;
d. Beemster-kaas -en Beemster-wol zjjn zeer
gezocht.
Iterenatarde, Zie 13eenzwart.
Beenbz'euk (Practura), Zie. Breuk.
Beenderen (Fr. easements, Etd. Knochen,
Eng. bones) zitn na d. Widen d. meest waste

deelen v. 't hehaam v. d.- mensch en 't dier.

Zij zljn overal door d. zaclite deaden bedekt,

en d. spieren, die tot d. bewwing &omen, 'din
daaraan vastgeheeht. Zoowel door d. -onderlingo vereen" -bag ads door d.-gebegen vonn
V. SOig0
BIlla
vormen z4 boIten,
waarin d. voomaaniste *marten v.astgo'hecIrt
of besloten zUn.
elkauder vennen oPt
geraambe, dat, zooals d. napw aanduidt,
grontislag V. d. vorm v. ' h'aaa is.-Beenderen hebben alle gowervelde diereni met uitzon,dering V, . d. siren, -rowan en imties,
wier geraamte nit- kraakbeen bestaat. NJ doze
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dieren behoudt 't geraamte dus gedurende 't
geheele leven d. samenstelling, die bij d.
mensch en d. overige gewervelde dieren wel
in 't eerste tijdperk v. hun bestaan wordt
gevonden, maar die later in d. beenige overgaat. Bij d. ongewervelde dieren bestaat zulk
een inwendig geraamte niet. Er is nog•slechts
een klasse, die der koppootige weekdieren
(Mollu,sca Cephatopoda), waarbij men d. sporen
er van aantreft. Zie verder 't art. Geraamte,
waar d. deelen, die bij d. overige dieren min
of meer d. plaats v. beenderen vervullen, beschreven worden.
Beenderen zijn hard, vast, weinig buigbaar,
ondoorschijnend, gee?-wit en hebben een s.
gew. v. 1,87. Zij bieden zeer lang wederstand
a. d. verrotting, zoodat d. beenderen v. tallooze dieren uit d. voorwereld, als overblijfselen v. vroegere vormingen, nog bewaard
zijn gebleven. d. Chemische bestanddeelen der
beenderen zijn organische en anorganische;
d. laatste, die door d. ontbinding niet worden
getroffen, bedragen bij een volwassene ongeveer 2/3, volgens anderen 4/b, on bij een grijsaard omtrent 7,18, volgens anderen 617 v. 't
geheele gewicht. Als d. verhouding tuss. beide
bestanddeelen verbroken is, ontstaan daardoor velerlei ziekten on zoo worden bij engelache ziekte (eigenl. enkelziekte, rhachitis) en
bij verweeking der beenderen (osteomalacia)
d. anorganische zelfstandigheden in ongenoegzame hoeveelheid afgescheiden, waardoor zwelling of verkromming ontstaat, terwijl een
grooter overwicht v. d. anorganische bestanddeelen alle buigzaamheid wegneemt en d.
oorzaak wordt v. beenbreuken, zelfs in die
beenderen, waarin zij anders zeldzaam voorkomen. d. Organische zelfstandigheden bestaan
voorn. uit Aim en uit een eigenaardige stof,
die in water onoplosbaar is; d. anorganische
uit phosphorzuren en koolzuren kalk, met eon
klein gehalte a. koolzure en phosphorzure
magnesia en fluorcalcium. 't Inwendig maaksel der beenderen is plaatvormig. Beenplaatjes, concentrisch a. elk. gelegd, laten tam.
elk. kleine openingen, die fijne kanaaltjes
vormen, waarin vet en vaten vervat zijn.
Doze hebben met elk. gemeenschap en vormen ap doze wijze Gen network, waarvan d.
fijne openingen zich a, d. buitenzige v. 't
been vertoonen. In d. beenplaatjes on daartuss. ziet men harde, holle ondoorschijnende
lichaarapjes, die met holle takjes beget
die gedurende 't leven met 't voedende vocht
(plasma sanguinis) z4n gevuld. Vele v. doze
takjes openen zich m d. boven besehreven

kanaaltjes. (Zie Gerlach „Handb. der allg. u.
spec. Gewebelehre", Mainz, 1856). 't Gebeente,
uitgezonderd d. gewrichts-oppervlakte on d.
deaden, die door *ado of doot kraakbeen met
elk. verbonde'n worden door een
't beenvlies (paragon* om.kleed. Dit bestaat
uit beenweel en is sijk a. vaten, doordat
alle vaten, die 't been doordringen, zieh op 't
vlies vertakkon. bit Ales is dus volstrekt
noedzakelijk voor 't leven v. ''t been on wanner
been daarvan. ontdaan -is, houdt a.
voeding op en 't been stern weg.
't Zoegen. mew. der beenderen bestaat voorn.
nit vet, dat iternlooze calks bevat-is. Doze
cellen -liggen n een vormloos tindweefsel,
dat greet. mazen heeit en waarin vele vaten.
zUn. 't geheele merg 140 binnen d..,groote
1
(lie in d. pupWmderen of beenaeren
der .1-e&ten- Ain, in d. zoeffen, -mergeellom
en in d. gtootete merg
teaboor miorescoop hebben. Pap
en -prof.. )41bertsma to Leiden. 't beetnan w mailmen
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t beenvlies aangetoond. In d. gezonden toestand Ain echter d. beenderen gevoelloos. 't
Aantal beenderen in 't menschelijk lichaam
is zeer groot, maar niet altijd even nauwkeurig bepaald, wi,j1 sommige beenderen bij volwassenen zoo innig met elk. vereenigd zijn, dat
zij den stuk vormen. d. Meeste ontleedkundigen beschouwen d. volgende beenderen als v.
elk. scheidbaar: vier-en-twintig beweegbare

wervels; vijf waste bekkenwervels, die met
elk. 't heiligbeen vormen; drie of vier staartwervels, die 't stuitbeen uitmaken; twaalf
ribben a. iedere zijde; een borstbeen, dat uit
drie stukken bestaat; een achterhoofdsbeen;
een zeefvormig been; een wigvormig been;
een voorhoordsbeen, twee wandbeenderen;
twee slaapbeenderen, in ieder v. welke drie
gehoorbeentjes, of volgens anderen vier; een
kouter ; twee boven-kaak-beenderen; twee
beenderen v. 't gehemelte ; twee wangbeen-deren; twee neusbeenderen; twee traan- of
nagelbeentjes ; twee schelpvormige beentjes;
een onderkaakbeen ; een tongbeen, dat uit drie
of vijf stukken gevormd wordt. d. Beenderen
der ledematen zijn alle gepaard; zij zijn: 't
schouderblad; 't sleutelbeen; 't opperarmbeen ;
't spaakbeen; 't elleboogsbeen; d. acht beentjes v. d. handwortel; d. vijf beentjes v. d.
voorhand; d. twee kootjes v. d. duim; d. drie
v. d. vier andere vingers en vijf sesambeentjes (zie Sesambeentjes); 't heupbeen; 't dijbeen;
't scheenbeen; d. knieschijf; 't kuitbeen; zeven
beentjes v. d. grooten teen; drie voor ieder
der andere teenen, en drie sesambeentjes.
Men onderscheidt d. beenderen naar hun
vorm in platte, zooals die v. d. schedel, in

lange of pijpbeenderen, zooals die der ledematen, en in ronde, die nu eens kogelvormig
zijn, dan weder een veelhoekige gedaante
hebben, zooals die v. d. hand- en d. voetwortel. d. Vlakten, hoeken, randen, verhevenheden, indruksels en uitholingen, uitsteek
sels, openingen, spleten en groeven der been-

deren worden in een afzonderlijk gedeelte
der ontleedkunde (osteologie of osteographie) beschreven.
d. Beenderen zijn bij d. vrucht kraakbeenig;
d. verbeening gaat v. enkele punten uit. Bij
pasgeborenen zijn nog versch. onverbeende
kraakbeenderen en plaatsen, waar 't beenweefsel ontbreekt. Langzamerhand worden zij
meer volkomen; op d. mannelijken leeftijd
zijn zij geheel gevormd. Met d. ouderdom
worden zij brozer en dunner, d. voeding vermindert, er is minder merg in d. beenderen,
d. voedings-gaatjes worden kleiner, d. naden
vergroeien, en sommige deelen, die kraakbeenig moesten blijven, verbeenen soms geheel. Over d. vereeniging der beenderen, die
door verbinding zonder beweging (Synarthrosis) en door geleding (Diarthrosis) geschiedt,
leze men d. artt. Geraamte en Banden. Zie
Hyrtl „Lehrb. der Anatomie des Menschen"
(10e dr., Weenen, 1850).
.73eenderbreccien zijn samenklonteringen
v. kalksteen en beenderen v. gewervelde dieren, door leem of mergel, dat veelal ijzeroxyde
bevat, verbonden. Zij worden gevonden in d.
kloven der kalksteengebergten in d. N.-W.en Z.-W.-kustlanden en eilanden v. d.
zee. d. Beenderen zijn v. voorwereldlijke dieren
uit d. onmiddellijk a. 't onze voorafgaande tijdperken, nl. v. hyena's, beren, herten, antilopen,
runderen, vogels, reptilen en schelpen.
Beendermeel wordt voornamelijk tot
mestspecie gebruikt; zal 't krachtig werken
dan moeten d. beenderen v. vet ontdaan en
tot fijn poeder gebracht worden. d. OnderI.
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vinding heeft geleerd, dat beendergruis, waar-

aan 't vet niet ontnomen is, na vier jaar
slechts 8 pct., maar fijn, vetvrij beenpoeder
30 pct a. d. akkeraarde heeft rneegedeeld.
Daarom worden d. beenderen eerst met water
gekookt, of uitgestoomd, dan met stampers
of tuss. molensteenen verbroken en 't gruis
tugs metalen cylinders tot meel gewreven.

Zulk beendermeel wordt ook wel onder 't
voedsel v. jonge kinderen en v. runderen en
paarden gemengd, om d. bouw v. 't geraamte
te bevorderen. Wil men bij d. landbouw een
snelle werking v. 't beendermeel erlangen,
dan moet het met zwavelzuur besproeid, dooreen gewerkt worden en een tijd opgehoopt
blijven liggen. Er ontstaat dan zuur phosphorzuur-calcium, dat gemakkelijk in d. vochtigen
grond oplost; 't calcium-phosphaat, dat in 't
zuivere beendermeel voorkomt, lost in water
niet op. 't In d. handel voorkomend beendermeel is dikwijls vervalscht. Zuiver beendermeel levert bij verbranding 65 b, 75 pet asch,
die in zoutzuur geheel oplost.
Beenen (Fr. jambes, Hd. Beide, Eng. legs)
heeten d. ledematen, die tot gaan, loopen en
springen dienen, wat dus bij d. dieren d. vier
ledematen zijn, waarvoor onze taal 't eigene,
woord pooten heeft. Bij d. mensch zijn d. beenen
d. onderste ledematen, in onderscheiding v. d.
armen. d. Beenen bestaan ieder uit een dij,
een been, ook wel onderschenkel geheeten,
en een voet. d. Dij heeft een enkel been, 't
dtjbeeri, welks kop in d. kom v. 't heupbeen
geplaatst is, en welks onderste deel met d.
onderschenkel d. knie vormt, waarbij nog een
afzonderlijk been, d. knieschijf, komt. d. Onderschenkel heeft twee beenderen: 't scheenen kuitbeen, die zoo a. elk. gehecht zijn, dat
er geen beweging tuss. elk. mogelijk is. Tuss.
beide beenderen is d. tusschenbeensband,
waarin vele gaten zijn voor d. doortocht v.
bloedvaten. Beide beenderen zijn met d. beentjes v. d. voet vereenigd. d. Voet bestaat uit
zeven beentjes v. d. voetwortel, vijf, die d.
voorvoet vormen, twee kootjes voor d. grooten teen en drie voor ieder der andere teenen,
waarbij drie sesambeentjes komen (Zie Sesambeentjes). d. Beenen v. d. mensch hebben zeer
sterke en krachtige spieren en 't geheele
maaksel der beenen toont aan, dat d. mensch
tot een rechtopgaanden gang op d. twee onderste ledematen gevormd is.
Beeneter (caries) is een ziekte der beenderen, die gewoonlijk v. cachectischen oorsprong is (scrofulosis of syphilis). Na d. ontsteking v. 't been ontstaat verettering en
verzwering, die zich naar d. zachte deelen
uitbreidt, met verharding in 't celweefsel, vorming v. fistels en verzakking v. d. etter. Dit
ettergezwel breekt naar buiten open, om zich
te ontlasten; 't beenweefsel wordt daarbij gedeeltelijk in d. vorm v. fijne poederachtige
stukjes, ook wel in grootere gedeelten, afgestooten. Bij d. pogingen tot genezing moet
men d. oorzaak bestrijden en d. algemeene
gezondheid ondersteunen, d. etter een vrije
uitvloeiing bezorgen en ook wel door plaatselijke middelen op d. weefsels werken. Somtijds moet men tot bepaalde kunstbewerkingeri
overgaan, en bij beeneter in d. gewrichten is
't afzetten v. 't deel vaak onvermijdelijk.
Beenstukken waren deelen v. 't harnas
uit d. middeleeuwen. Zij bestonden uit dijstukken (cuissards), scheenstukken (grOves)
en knieschilden (genouilleres), die kunstig met
scharnieren en veeren of ook slechts met
riemen verbonden waren, zoodat d. bewegingen konden geschieden, zonder eenige pleic
34
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'bloot te stollen. Bij d. ouden waren reeds
tot bescherming koperen beenbedekkingen
(ocreae) bekend, waarmede veelal alleen 't
rechterbeen v. voren bekleed werd.
Beenweer (Callus) is d. stof, die uit 't
uitgestorte bloed v. d. vaten v. 't beenvlies
bij beleediging der beenderen, vooral bij beenbreuken, gevormd wordt, waardoor 't verlies
wordt aangevuld en d. beeneinden weder met
elk. worden vereenigd. Zij is eerst week en
geleiachtig, maar wordt later vast door verbeening en verkrijgt een hardheid, die gewoonlijk grooter is dan die v. 't overige been. d.
Heelkundigen onderscheiden d. beenweer in
d. zoogen. voorloopigen beenweer, die 't afgebroken stuk in d. eerste dagen als met een
ring omvat, en in d. blijvenden beenweer, die
later d. vergroeiing en genezing der beenbreuk
aanbrengt.
.Beertzwart (Beenderkool). d. Beenderen
bestaan voor een deel uit bewerktuigde stof,
lijmgevend weefsel en bloedvaten, en voor
een ander deel uit onbewerktuigde zelfstandigheden, voorn. phosphorzure en koolzure
kalk (beenaarde); in 't algemeen kan men
aannemen, dat d. eerste gemiddeld slechts een
derde deel uitmaken. Als d. beenderen, bij
afsluiting v. d. dampkringslucht, a. een hoogen
warmtegraad worden blootgesteld, worden d.
bewerktuigde bestanddeelen ontleed: d. waterstof, zuurstof en stikstof vormen vluchtige
verbindingen met een deel v. d. koolstof, en 't
overige deel v. d. laatstgenoemde blijft met
d. onbewerktuigde stoffen, in d. vorm der
beenderen, als beenderkool terug; hierop berust d. bereiding v. 't beenzwart. d. Beenderen
worden, nadat zij veelal door koking in water
v. vet bevrijd zijn, gegloeid, 'tzij in gesloten
ijzeren cylinders, die v. gaspijpen zijn voorzien,
om d. nog bruikbare empyreumatische producten te kunnen verzamelen, 'tzij in op elk.
omgekeerde, dichtgesmeerde ijzeren kroezen,
geplaatst in vlamovens, waarbij d. onaangenaam riekende gassen door verbranding
worden ontleed; d. beenderen leveren bij
deze bewerkingen gewoonlijk 50 a 60 pct
beenderkool, 5 a 6 pct kool en overigens
beenaarde. d. Aldus verkoolde beenderen
worden nu, naar hunne bestemming tot poeder of tot grootere en kleinere stukjes gebracht; 't eerste geschiedt door molens en
steenen, 't tweede door gegleufde ijzeren cylinders of walzen. d. Beenderkool heeft, evenals
alle andere koolverbindingen, d. belangrijke
eigenschap om gassen op te slurpen en te
verdichten, en vele vaste en vloeibare stoffen
uit hun waterachtige oplossingen of to zonderen en to binden. Om deze eigenschap wordt
zij zeer veel gebezigd, 'tzij tot ontkleuring v.
vloeistoffen, 't zij tot wegneming v. onaangenaam riekende gassen, maar voorn. tot zuivering der suikeroplossingen in d. suikerraffinaderijen. Zij heet beenzwart, omdat zij in d.
poedervorm ook als verfstof gebezigd wordt;
zij hoot ook wel ivoorzwart en is dan door
gloeiing v. afval v. ivoor bereid.
Beer (Ursus) is d. naam v. een zoogdier,
behoorende tot d. orde der verscheurende
dieren (Fercte), d. famine der vleeschetende
(Carnivora) on daaronder tot d. zooltredende
(Plant-igrada). d. Boren onderscheiden zich v. d.
andere dieren derzelfde orde, doordien zij niet
alleen d. teenen, maar d. gekeelen voet tot a.
d. hiel bij 't gaan nederzetten; 't onderste der
voeten is bij hen kaal; door dozen vorm kimnen zij gemakkelijker dan andere dieren op
d. achterpooten staan en gaan. Zij leven v.
xlantaardig en v. dierlijk voedsel; 't aantal
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maaltanden is verschillend naar d. leeftijd;
44
altijd zijn er echter 3_ 3 groote maaltanden,
die v. een kleinen, achter d. hoektanden volgenden maalta.nd, door een ledige ruimte zijn
gescheiden. Zij verscheuren 't vleesch meest
met d. snijtanden. Zij bewegen zich langzaam,
on d. meeste, die in koude landen wonen,
brengen d. winter slapende door, zonder voedsel tot zich to nemen. d. Eigenlijke beren
tellen hoofdzakelijk zes soorten. d. Gewone
bruine Europeesche beer (Ursus arctos L.), die
op hooge bergen en in bosschen v. Europa
en een groot deel v. AziO leeft, heeft een
rond voorhoofd, en rain of meer wollige, glanzige, bruine haren, die soms meer grijsachtig
zijn, korte pooten en een zeer korten staart.
d. Jongen hebben doorgaans een witten kring
om d. hals. Deze soort koppelt in Juni, en in
Januari worden d. jongen geboren In d. winterverblijven, die men dikwijls zeer hoog in
holle boomen vindt. d. Jonge beren zijn goed
eetbaar, en ook d. pooten der ouden worden
gegeten. Deze beren leven meest v. vruchten,
honig en mieren ; zelden werpen zij zich op
levende dieren, om die te verscheuren; dikwijls worden zij zeer oud. d. Woeste beer v.
N.-Amerika met grauwe yacht en witte ooren
(Ursus horribilis, Rich.) is 't eerst door Lewis en
Clarke onderscheiden. Hij leeft meer v. vleesch
dan v. wortelen en vruchten, en bewoont
't Rotsgebergte (Rocky mountains) tot in Mexico.
d. IJsbeer (Ursus maritimus L.) is geelachtig
wit, met langwerpigen kop, d. neus zwart en
niet behaard. Hij heeft kortere ooren en langere voetzolen dan d. bruine beer, vervolgt
d. zeehonden en valt ook d. mensch aan.Evenwel zijn d. verhalen v. zijn gulzigheid overdreven. Hij leeft meer op 't ijs dan op 't land,
en wordt niet buiten d. Poolcirkel aangetroffen.
d. Baribal (Ursus Americanus Pall.) is kleinen
dan d. gewone, zwart gladharig, glinsterend,
met een plat voorhoofd en bruine vlekken
a. d. snuit. Deze beer leeft in geheel N.-Amerika. Hij is vreesachtig en eet alleen vogels,
en zoogdieren bij gebrek a. wortelen, vruchten, visch of eieren. Door geheel Amerika
leeft d. Waschbeer (Procyon), een nachtdier, die
zijn voedsel in 't water reinigt, en 't overeind
zittend, met d. voorpooten naar d. mond brengt„
en in Z.-Amerika d. Neusbeer (Coati), die niet
grooter is dan een hond, en des daags jacht
maakt op kleine dieren en ook vruchten eet.
d. Langsnuitige of lippenbeer (Ursus labiatusBl., longirostris Tied.) heeft d. snuit, d. pooten
en d. keel wit en d. onderlip langer dan d.
bovenlip on zeer beweegbaar. Hij leeft in
Bengalen, in Dekan en Nepaul. Aangezien d.
snijtanden bij deze soort vroeg uitvallen en
men the tanden 't eerst heeft waargenomen,
werd dit dier vroeger tot 't geslacht Bradypusgerekend. (Verg. Tiedemann, Abhandl. fiber
dass verraeintliche barenartige Faulthiee (Heideib., 1820). d. Maleische beer (Ursus Malayanus) leeft op Sumatra en in Pegu; hij heeft
een maanvormige witte vlek op d. borst en
een buitengewoon lange tong. Op Borneoleeft een. dergelUke (Ursus euryspilu,$). Ook
vindt men in holm v. kalkgebergten in Hongarije, d. Harz en elders beenderen v. beer
soorten, die tot een vroegere vorming behoord
hebben en voorlang uitgestorven zijn ; d. meest
voorkomende is d. Holenbeer (Ursus spelaeus),
wiens grootte die v. d. grootsten ijsbeer overtrof, en die een tijdgenoot was v. d. mammouth.
Beer (d. Groote en d. Kleine) zijn sterre-
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d. Groote Beer vindt men tuss. 120° en 205°
rechte klimming en tuss. 30° en 72. N. afwijking; 't meest in 't oogloopend deel daarvan
is d. Wagen, die uit een trapezium v. vier
sterren v. d. 2e grootte en een dissel v. drie
sterren, twee v. d. 2e en een v. d. 3e grootte
bestaat. d. Kleine Beer is 't sterrebeeld, waartoe
d. Poolster behoort. d. Plaats is tuss. 210° en
270° rechte klimming en tuss. 67° N. afwijking
en een weinig over d. Noordpool. Ook in dit
sterrebeeld is een Wagen gevormd door zeven
sterren, maar d. dissel is tegenovergesteld a.
die v. d. Wagen in d. Grooten Beer. 't Eindpunt v. d. dissel is d. Poolster.
Beer heeft in onze taal versch. beteekenissen. 't Is d. naam v. 't mannelijk varken
(Eng. boar); v. een gemetselde waterkeering
(Eng. mole) of muurstut; in deze beteekenissen
is 't mannelijk en in 't meerv. gespeld beeren.
Als stofnaam beteekent 't drek (Eng. muck).
Beer (MEIJER), Zie MEIJERBEER.

Beer (wILHELm) broeder v. d. componist
Meijerbeer, geb. 4 Febr. 1797 te Berlijn, diende
vrijwillig als luitenant der dragonders in d.
bevrijdings-oorlog, en bereisde na d. slag bij
Waterloo met zijn broeder Engeland en Itali8,
oefende zich onderwijl ijverig in d. wiskunde,
en vormde zich voorn. door eigen studie tot
een bekwaam sterrekundige. Op zijn buitengoed list hij zich een kleine sterrewacht
inrichten, en deed daar met een Frauenhofenschen kijker waarnemingen ; hij werkte meest
met d. sterrekundige MaDLER, en deze twee
geleerden hebben te zamen uitgegeven ; „Beobachtungen v. Mars in der Erdnahe"; „Mappa
selenographica" (Berlijn, 1836), d. vrucht v.
6 jaar voortgezette waarnemingen der man;
„Der Mond, nach seinen kosmischen u. individuellen Verhaltniszen" (1837) en verhandelingen over d. lichamen v. ons zonnestelsel.
BEER overl. 27 Mrt 1850.
Beer (MICHAEL), jongere broeder v. d. beroemden componist MEIJERBEER, uit een aanzienlijke Joodsche familie te Berlijn gesproten,
werd daar 19 Juni 1800 geb. Hij verkreeg zijn
wetenschappelijke opvoeding iii zijn geboortestad, reisde vervolgens door Itali8 en zette
zich te Minster neer, waar hij 22 Mrt 1833
overl. Hij schreef vo.or 't tooneel: „Die Braute
von Arragoni8n" (Traursp. Berlijn, 1823); „Klytemnestra" (Traursp. ibd. 1823) ; „Der Paria"
(Traursp. Stuttgart, 1829) en „Struensee"
(Traursp. ibd. 1829).
Beer (ADOLF), geb. 27 Febr. 1831, to Prosznits in Moravi8, studeerde a. versch. Duitsche
universiteiten en werd in 1858 hoogl. in d.
handelsgeschiedenis to Weenen. Hij heeft veel
belangrijke histor. werken geschreven, o. a.
„Zur Geschichte des Friedens v. Aachen im
1748" (1871); ,Holland u. der osterreichische
Erbfolgekrieg" (1871) ; „Geschichte des Welthandels" (3 dln. 1862); , Die erste Theilung
Polens" (2 din, 1873) „Zehn Jahre Osterr.
Politik, 1801 bis 1810' (1877) en Der Staatshaushalt. Oesterreich-Ungarns" (1881).
Beer (TACO HAJO DE), geb. 18 Nov. 1838 to
Maarseveen in Utrecht, was aanvankelijk
opgeleid tot onderwijzer, en word later leeraar
in d. Hoogd. taal- en letterk. a. d. Hoogere
burgerschool to Breda, to Goes en in 1877 to
Amsterdam. Behalve vele opstellen in wetenschappelijke tijdschriften en 't redigeeren v.
d. tijdschriften „Noord on Zuid"; „Taalstudie";
„Onze Volkstaal" en ,De Portefeuille" schreef
„Musterlese der poetischen Literatur der
Deutschen" (1876); ,Hoe men v. kinderen gelukkige menschen maakt" (1876); „Letterkun-
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dige geschied. v. Duitschland" (1879) en vertalingen v. werken v. Moliere en Lessing.
Beerestraaten (JOHANNES, volgens A. v.
Immerzeel), is een bekwaam Hollandsch zeeschilder geweest, v. wiens levensgeschiedenis
weinig bekend on die waarschijnlijk in 1687
overl. is. Hij schilderde fraaie gezichten v.
steden on stadswallen, veelal bij winter, on
nog beter strandgezichten, zeehavens en zeegevechten die, met een fiksch penseel, zedig
koloriet on juiste teekening voorgesteld, a. d.
wat hard omgetrokken beeldjes kenbaar zijn.
Er bestaan Italiaansche zeehavens v. dezen
meester, waardoor men vermoedt, dat hij
Italio bezocht heat. Zijn schilderijen komen
niet veel voor. rt Museum to Dresden bezit
er twee : „Eon schipbreuk bij hevigen storm"
en „Een zeegezicht met steile rotsoevers,
waarop gebouwen staan". In d. pinakotheek to
Munchen en in 't museum to Amsterdam vindt
men een zeeslag v. Beerestraaten. Doze laatste
stelt 't voorval uit d. vierdaagschen zeeslag
(1666) voor, toen op d. tweeden dag d. groote
steng v. 't schip v. De Ruyter werd afgeschoten. Dit uitmuntende stuk is op d. verkooping v. H. G. v. d. Pot to Rotterdam, in
1808, voor f 540 aangekocht. De beide andere
schilderijen, die 't Rijks-museum v. dezen meester bezit, stollen „Een wintergezicht a. d. IJkant
to Amsterdam" on „d. Ruine v. 't oude Amsterdamsche stadhuis na d. brand v. 7 Juli
1652" voor. Lebrun kocht to Parijs een zijner
stukken voor 1600 livres; op d. verkooping
v. Gildemeester, in 1800, gold Beerestraatens
„Besneeuwd wintergezicht" f 295. d. Teekeningen v. Beerestraaten zijn met potlood of
zwart krijt, meest naar d. natuur geestig geteekend, en met 0. inkt opgewasschen. Zij
worden zeer gezocht.
Beer Poortugael (JAC. CATH. CORN DEN),

geb. 1 Febr. 1832, to Leiden, trad in d. krijgsdienst, werd snel bevorderd on in 1874 majoor
v. d. stafschool to Breda. Behalve bijdragen
in d. „Militaire Spectator" en vele brochures
schreef hij : nd. Krijgsgeschiedenis der Ouden"
1859); „Neerlands legervorming bij vermeerdering v. militie" (1867); „Het Oorlogsrecht"
(1872) on „Ooze Kustverdediging" (1875).
Beerrupsen noemt men in 't algemeen
alle zwarte on bruins rupsen, wier huid met
zeer lange en dicht opeenstaande baron bedekt is. Meer bijzonder wordt Beerrups genoemd d. rups der Arctia Caja, L. een nachtvlinder, die zeer veel in ons Vaderland aangetroffen wordt. Zij heeft bruins bovenvleugels
met melkwitte, een grof net vormende strepen, roods ondervleugels met blauwzwarte
rondo vlakken. d. Rups heeft op d. rug zwarte,
in d. zijde steenroode haren, on leeft v. allerlei
planten, voorn. v. weegbree, zuring en brandnetels.
Beers (JAN v.), geb. 22 Febr. 1821, to Antwerpen, studeerde a. 't Klein-Seminarium to
Mechelen, maar werd door 't lezen v. Consciences „Leeuw. v. Vlaanderen" aangevuurd
tot 't beoefenen der Viaamsche taal- en letterkunde. Hij was achtereenvolgens leeraar
to Mechelen, to Lier on sedert 1860 a. 't Athenaeum to Antwerpen. Hij werd zoowel in
Noord- als in Zuid-Nederland beroemd door
zijno gedichten en bezielende voordrachten.
Zijn eerste dichtbundel „Jongelingsdroomen"
verscheen in 1853 on is veelmalen herdrukt;
d. tweeds bundel heette „Levensbeelden" en
d. derde „Gevoel on leven". Doze met algemeenen bijval ontvangen bundels warden in
1873 onder d. titel v. ,Jan v. Beers' Gedichten"
bijeenverzameld, uitgegeven. In 1885 verscheen
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,Rijzende blaren". Verder schreef hij: Nederlandsche spraakleer" (1852); nog drie leerboeken over Nederl. spraakleer; „Bloeralezing
uit Noord- en Zuid-Nederl. schrjjvers" (1871,
meermalen herdrukt) en op last v. d. Belgische
regeering drie leerboeken voor 't onderwijs
in d. Nederl. taal a. d. scholen voor Middelb.
onderw. in Belgii3. J. v. BEERS overl. 14 Nov.
1888; maar, als slechts a. weinig dichters beschoren is, zijn gevoelvolle, eenigszins weekeltjke, maar tot voordracht uitnemend geschikte gedichten zijn tot in 't hart v. 't yolk
doorgedrongen, en zoolang „d. Blinde"; „d.
Zieke jongeling" ; „Bij 't Kerkportaal" gaarne
gehoord worden, zal Van Beers niet vergeten
w orders.
Beersche Maas (d.) is een deel v. d.
linkeroever v. d. N.-Brabantsche Maas, boneden Kuik, dat op twee plaatsen onbedijkt gelaten is : een yak tuss. Kuik en Katwijk ter
lengte v. 800 M. en een yak ter lengte v.
2500 M., v. d. kade a. 't boveneinde v. d. Lak,
tegenover Groot-Linden tot even beneden d.
Esscharensche sluis; dit onbedijkte gedeelte
vormt d. bovenmond v. d. Beersche Maas.
Aangaande d. oorsprong v. dozen overlaat bestaan geen stellige berichten; alleen zegt d.
overlevering,. dat daze onbedijkte gedeelten
moesten beginnen to overstroomen, wanneer
d. Maas tot op 16 1/2 voet a. d. peilschaal
to Grave, d. i. 10,03 M. boven A. P. gerezen
is. Door d. ophooging v. landen en kaden begint echter d. Beersche Maas eerst to werken
bij een waterstand v. 17 voet a. 't Graafsche
pail, d. i. 10,19 M. boven A. P., of wanneer 't
water op 11 M. boven A. P. to Kuik gerezen
is. Door 't werken v. d. Beersche Maas worden eerst overstroomd d. broekgronden v. Kuik,
Linden on Gassel, v. waar 't water tuss. d.
dijk v. Gassel on d. hooge gronden v. Beers
kan heen stroomen, on zich over 't broek 't
Boord verbreiden; verder ontlast 't zich tuss.
d. polder d. Vogelshoek on een beplant terrein v. 't buitengoed d. Tongelaar; v. daar
langs d. dijk v. Esscharen, 't riviertje d. Raam
on d. wallen v. Grave, waar 't a. d. linkerzijde beperkt wordt door d. zomerdijk v. Velp.
't Vloeit voorts langs d. linkerzijde der Maasdijken tot Overlangel, Zuidelijk beperkt door
d. rijzende gronden v. Reek en Schaik. Verder
wordt dit water bepaald a. d. eene zijde door
d. zomerdijken v. Huisseling, Deursen en Denneburg, on a. d. andere zijde door die v. Herpen, door d. binnenzijde der Maasdijken en
door d. hooge. gronden on zomerdijken v.
Berchem, Osch, Geffen, Nuland en Rosmalen,
en vloeit dan, door d. sluizen v. d. polders v.
Empel en v. d. Eigen, in d. Dieze. Nu bedekt
't, gezamenlijk met 't opgestuwde water v. d.
Dieze, d. lage velden v. 's Hertogenbosch, en.
't outlast zich, gedeeltelijk door d. Baardwijkschen overlaat en 't Oude Maasje, en gedeeltelijk op d. Maas beneden Crevecoeur.
-Beereel (d.) is een - beek, die bij Bokstel a.
d. linkerzijde in d. Dommel vloeit.
Beerta is een bloeiende gem. met 4000 inw.
in d. prov. Groningen, 7 KM. t. N.-0. v. Winschoten, on bevat d. dorpen Beerta en Nieuwe
Beerta.
Beethoven (LUDWIG v.) was een der uitstekendste componisten. Hij werd 17 Dec. 1770
te Bonn gab. Zijn vader had daar als zanger
bij d. kapel v. d. Keurvorst een sober bestaan,
on was knorrig en hard; zijn moeder was zacht
en toegevend. Toen Beethoven vijf jaar was,
begon zijn vader hem onderwijs in d. muziek
to geven; hij sloot hem daarbt gewoonlijk
zoolang op een zolderkamertje, tot d. opgegeven
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oefening was geleerd; v. d. gewone kinderspelen en d. omgang met knapen v. zijn leeftijd
was hij verstoken. Daardoor bleef hij wel
onschuldig en eenvoudig, maar ook eigenzinnig en ongezellig. Ook na d. dood zijns vaders
leefde alleen voor d. muziek, maar hij werd
daardoor schier ongeschikt voor 't verkeer in
d. maatschappij. Toen hij acht jaar was, verbaasde hij reeds ieder door zijn vioolspel on
op zijn elfde jaar werden zes door hem gecomponeerde sonaten a. d. Keurvorst v. Keulen opgedragen. Hij speelde then reeds Bach's
„Wohltemperirtes Klavier." d. Keurvorst zond
hem, toen hij 16 jaar was, op zijn kosten naar
Weenen, om daar door HAYDN verder te worden gevormd. Toen Haydn in 1795 naar London
ging, droeg hij d. verdere opleiding v. Beethoven a. Albrechtsberger op. In dit tijdperk
vormde Beethoven zich tot een voortreffelijk
pianospeler. Gedurende zijn verblijf in Weenen
gaf hij wel eenige compositi6n in 't licht, doch
later erkende hij daze niet, want d. drie klaviertrios, in 1800 verschenen, noemde hij zijn
eerste work. In 1801 stierf zijn beschermer, d.
Keurvorst. Beethoven bleef wel to Weenen,
maar onbemiddeld en ongeschikt om met zijn
talent zijn voordeel to doen, leefde hij 8 jaar
zeer bekrompen. In 1809 werd zijn lot verbeterd, doordat aartshertog Rudolf hem een
jaargeld schonk. Door een verkoudheid, ontstaan bij 't componeeren in d. open lucht,
verloor hij 't gehoor en later word hij volslagen doof. Hij ging desniettemin voort met
't scheppen der heerlijkste muziekstukken,
ofschoon hij daze niet kon hooren uitvoeren.
Beethoven bracht d. meesten tijd eenzaam to
MOdling, een dorp bij Weenen, door. d. Laatste
vijftien jaar v. zijn leven werden verbitterd
door zijn doofheid. Dit openbaart zich in zijn
muzikale denkbeelden, terwijl ook d. zorg voor
d. ouden dag hem kwelde, want hij was zonder ambt of vaste bezoldiging. Op 27 Mrt 1827
overl. hij a. een leverziekte. Hij werd met
vorstelijke pracht door kunstbroeders en vereerders der toonkunst begraven. Het door hem.
gecomponeerde Miserere, voor mannenstemmen met bazuinen, word bij zijn ter-aardebestelling uitgevoerd, en een steenen gedenkteeken op zijn graf geplaatst. Beethoven is
nooit gehuwd geweest. d. Werken v. Beethoven kunnen naar worm en inhoud in drie
afdeelingen worden onderscheiden. Die der
eerste toonen d. invloed v. Haydn en v. d.
door Beethoven nog hooger gewaardeerden
Mozart. d. Eerste zestien werken kunnen hiertoe worden gerekend. Zij vertoonen d. hoogsten
trap v. ontwikkeling der Weenerschool v. Bien
tijd. d. Tweede afdeeling, v. zijn 16e tot zijn
80e work is d. rijkste en schitterendste. Daze
werken voldoen alle a. d. strengste eischen,
die men a. een compositie kan stollen. In d.
derde kunst-periode v. Beethoven overschrijdt
14) verre d. gewone ruimte der muziek, zoodat enkele daartoe behoorende stukken nauwelijks worden begrepen. Er zijn levensbeschrijvingen v. Beethoven uitgegeven door
Schlosser (Prang, 1828), Ries, Wegeler, Schindler en Moscheles. Bovendien is er eon „Beethoven-album" in 1846 to Stuttgart gevormd,
ter herinnering v. d. feestelijke onthulling v.
Ain standbeeld op 12 Aug. 1845, to Bonn.
Beets (MARTINUS NICOLAAA gab. 19 Apr.
1780, to Haarlem, genoot daar onderricht op
d. Lat. school, werd opgeleid tot apotheker
en ontwikkelde zich tot een voortreffelijk,
schei- en artsenijmengkundige. In 1812 schreef
hij: „Grondbeginselen der artsenUm. scheikunde, toegepast op d. Pharmacopoea Batava",
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een werk, dat welverdienden bijval genoot,
en in 1815 bekrooide d. Maats. t. N. v. 't A.
ijne „Volksscheikunde". Hij ondernam ook
d. bewerking v. een „Woordenboek v. drogerijen", dat later door d. chemist B. MEYLINK,
te Deventer, is voltooid. Beets was ook lector
in d. scheikunde a. d. toen bloeiende clinische
school te Haarlem, en bekleedde tot in hoogen
ouderdom velerlei gewichtige betrekkingen.
Op tachtigjarigen leeftijd schreef hij nog
(anoniem) een „Handboekje voor 't aanschouwelt* onderwijs in d. bewaarscholen." Hij
overl. 5 Aug. 1869.
Beets (NreoLAAs), zoon v. bovengen. M. N.
BEETS, geb. 13 Sept. 1814 te Haarlem, studeerde
sodert 1833 a. d. Leidsche hoogeschool in d.
godgeleerdheid, maar sloot zich daar tevens
aan bij d. jonge geleerden, die zich met ijver
op d. Nederl. en Engelsche letterk. toelegden,
in 't bijzonder op vertalingen v. BYRON en
WALTER SCOTT. d. Vrucht V. doze studio was
een reeks oorspronkelijke verhalen in dichtvorm: „Jose"; „Kuser"; „Guy d. Vlaming" en
„Ada", waardoor BEETS als d. stichter der
romantische school in Nederland kan worden
beschouwd. In 1840 word hij predikant te Heemstede, in 1854 to Utrecht en in 1874 hoogl. a. d.
Utrechtsche universiteit, a. welke hij tot zijn
emeritaat op 75-jarigen leeftijd (in 1889) luister bijzette. Van d. talrijke geschriften, in
proza en poezie door hem gegeven, moot in
d. eerste plaats genoemd worden: d. „Camera
Obscura", die gedurende een halve eeuw dertienmaal word herdrukt, in goedkoope yolksuitgaven en in kostbare prachtdrukken, en
hoe vaak ook herlezen, door vorm en inhoud
steeds nieuw genot verschaft. Zijne gedichten,
meermalen gedrukt, werden in 1873 in drie
deelen verzameld uitgegeven. Zijne „Stichtelijke uren", vaak herdrukt en vermeerderd,
beleefden in 1883 een uitgaaf in negen dln.
Op wetenschappelijk gebied bezitten wij v.
hem : „Verpoozingen op letterkundig gebied"
(3e dr. 1883); „Verscheidenheden op letterkundig gebied" (2e dr. 2 dln, 1876) en d. redevoering „Karakter, Karakterschaarschte, Karaktervorming" (1875). In 1881 gaf hij nog
„Najaarsbladen, 18174-1880" en in 1882 „Sparsa".
Beetsjoeanen (Boeshoeanas) heeten d.
meest v. d. Kaap verwijderde Kafferstammen,
in 't binnenland v. Z.-Afrika. Zij hebben hun
onafhankelijkheid behouden, terwijl d. meer
Zuideltjk wonende Basoeto's d. Britsche heerschappij hebben moeten erkennen. Zij zijn door
woestijnen afgezonderd, wonen t. N. v. d.
Boschjesmans en Hottentotten, tuss. 20° en
25° Z.B., en leven v. d. landbouw, d. veeteelt
en d. jacht. Hunne stammen hebben ieder een
eigen erfelijk opperhoofd. d. Beetsjoeanen
komen in kleur, lichaamsbouw on zeden overeen met d. Noordelijke Kaffers. Hun kleur is
iets donkerder, koffiebruin, ook zijn zij zwakker
on iets kleiner, on naderen door 't wollige
haar, d. dikke lippen on 't platte gelaat meer
a. d. Negers. Zij zijn niet zoo oorlogzuchtig
als d. Kaffers, maar werkzamer. Zij zijn geschikt tot velerlei handwerk. Zelfs hebben d.
Bakatla en d. Bahoeroetzi goede ijzersmelterijen,
wapenen en gereedschap v. ijzer en koper;
sieraden v. ivoor, snijwerk in hout worden
er veel en fraai vervaardigd, en d. Batlapi
winnen ijzer-oker uit d. bodem, die tot kleurstof a. d. naburen wordt verkocht. d. Landbouw komt meest op d. vrouwen aan; d. huizen
zijn hecht, geriefeltjk en zindelijk, maar d.
kleeding is armoedig, want a. weverij wordt
niet veel gedaan. Slavernij bestaat bij hen
niet. Door 't vooruitdringen der Zoeloekaffers
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on der Transvaalsche boeren zijn hun d. baste
gronden gaandeweg ontnomen. Bezuiden d.
Steenbokskeerkring wonen weinig Beetsjoeanen meer.
Beetwortel (Beta vulgaris Koch, Fr. bette
rave, Hd. Runkelrabe) is d. naam v. een tot d.
nat. fam. der Chenopodteen (Ganzevoeten) behoorende plant, met een of meer, uit eon
enkelvoudigen wortel opschietende, rechtopstaande of min of meer neerliggende, hoekige,
v. boven vertakte, stengels; gladde, gegolfde
of blaasachtig-gezwollen, a. d. rand bochtig
uitgesneden bladeren, waarvan d. benedenste
groot, lang gesteeld, eirond, stomp, a. d. voet
min of meer hartvormig, d. hoogere kort-gesteeld, ruitvormig-eirond, spits, on d. bo venste
eirond of langwerpig-lancetvormig zijn en
langzamerhand in kleine, lijn-lancetvormige,
schutblaadjes overgaan. d. Bloemen zijn ongesteeld, staan bij paren of vier a. vier bij
elkander, on vormen a. d. top v. d. stengel
slanke, hier on daar afgebroken, bebladerde
aren, die to zamen een groote pluim uitmaken.
d. Bloemdek-slippen zijn langwerpig, stomp,
a. d. rand vliezig, on dragon een stork vooruitspringende middennerf. d. Vrucht met d.
verharde bloemdekbuis vergroeid, is kraakbeenig, houtig of hard, on omsluit een enkel,
donkerbruin, glinsterend, on half gestippeld,
half gerimpeld zaad. Doze plant groeit langs
d. kusten v. d. Middell. zee en v. Portugal,
Spanje, Frankrijk, Engeland en Nederland in
't wild, en wordt in 't grootste deal v. Europa
gekweekt. Zij bloeit v. Juli t. Sept. en is eenof meerjarig. d. Gewone Biet (Beta vulgaris
Koch) kent men in drie verscheidenheden:
B. vulgaris a. maritima Koch, wordt door velen
als d. stamvorm beschouwd, on komt langs
zeekusten, o. a. langs d. zeedijk bij Amsterdam
on a. d. zeekant bij Hellevoetsluis, in 't wild
voor. Zij heeft een dunnen, takkigen wortel,
en lags, a. d. voet neerliggende, stengels. B.
vulgaris fi Cicla Koch. komt in vele opzichten
met d. stamvorm overeen, doch is in alle
deelen grooter on dikker; zij bestaat in 3 vormen : a. een smalgeribden, b. eenbreed-geribden
on c. een kroesbladigen, die alle d. bijzonderheid hebben, dat hunne bladstelen on bladnerven soms wit, soms gaol, soms rood zijn.
B. vulgaris. y. rapacea Koch. is d. eigenlijke
tuinbiet. Deze draagt een rechtopstaanden
stengel, on een dikken raapvormigen wortel,
die soms wit, nu eons gaol, dan weder rood gekleurd is, en, in dit laatste geval, op d. dwarse
doorsnede niet zelden elkander afwisselende
roods en witte kringen vertoont. Van d. tweeds
verscheidenheid worden op vele plaatsen d.
bladstelen als groente gegeten, en d. bladeren,
evenals die der derde, tot veevoeder gebruikt.
d. Roode wortel der laatste verscheidenheid
is een bij ons door velen geliefde spijs; d.
witte en gale worden meer tot veevoeder gekweekt. d. Gale wortels ook mangelwortelen of
suikerwortelen genoemd, zijn tweejarig, hebben
een groot gehalte a. rietsuiker, en worden in
versch. landen daarom in 't groot verbouwd,
met 't doel om dit product daaruit fabriekmatig to winnen.
Beetwortelsuiker. MARGGRAF bereidde
in 1747 't eerst suiker uit Beetwortels, ACHARD
(Zie op dien naam) vatte 't eerst, in 1796,
dozen tak v. nijverheid in 't groot op. Deze
bereiding breidde zich snel uit over Frankri.jk,
Duitschland, Hongarije en Rusland ten gevolge
v. 't continentaal-stelsel v. Napoleon, dat d.,
invoer v. koloniale waren belette. Toen met
d. dwingeland dit stelsel viel, en er zelfs in
't belang v. d. rietsuiker-handel accijns v. d..
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beetwortelsuiker geheven werd, scheen deze
tak v. nijverheid te zullen vervallen, doch d.
volharding v. Franschen en Duitschers, om d.
fabricatie te verbeteren, heeft d. verbouw v.
d. mangelwortel en 't aantal fabrieken v. beetwortel-suiker meer en meer doen toenemen.
In Frankrijk is d. productie der beetwortelsuiker steeds vermeerderd, in weerwil eener
gradu6ele vermindering der bescherming, die
zij tegenover d. koloniale suiker genoot, totdat
zij een hoeveelheid v. 60 millioen KG. d. i.
d. helft der geheele consumtie heeft bereikt.
Sedert 1 Jan. 1852 is d. beetwortel-suiker daar
zelfs a. een hooger recht onderworpen dan d.
rietsuiker uit d. Fransche koloni6n. d. Bereiding v. beetwortel-suiker blijkt daar zeer
winstgevend te zijn. In Belgie neemt d. productie v. beetwortel-suiker insgelijks schielijk
toe; in 1851 werd d. geheele consumtie op 14
millioen KG. geschat, waarvan d. helft beetwortelsuiker was. In Duitschland bedroeg 't
verbruik v. beetwortelsuiker in 1848 26 millioen
KG., in 1852 43 millioen KG., en bijna in
dezelfde verhouding als d. consumtie v. beetwortelsuiker toenam, is die v. koloniaal riotsuiker afgenomen. In Rusland bedroeg toen
d. suiker-consumtie 85 millioen KG., waarvan
35 millioen KG. beetwortelsuiker. In Oostenrijk was to dien tijde d. suiker-comsumtie 40
millioen KG., waarvan 15 millioen KG. beetwortelsuiker en sedert dien tijd is over 't
geheele vasteland v. Europa d. fabricatie v.
beetwortelsuiker nog stork toegenomen. Uit
een sociaal oogpunt beschouwd, is dit niet
een verblijdend verschijnsel, omdat d. beetwortelteelt d. grond zeer uitput en d. landbouwer afhankelijk maakt v. d. fabrikant,
en omdat d. arbeid in d. beetwortel-suikerfabrieken slechts een deel v. 't jaar duurt,
zoodat al wie daaraan verbonden zijn, een
deel v. 't jaar zich overmatig moeten inspannen en 't overige deel v. 't jaar goon work
hebben. Zie over d. bereiding verder 't een
on ander in 't art. Sulker. d. Akker, Voor d.
suikerwortels bestemd, eischt een snelwerkende bemesting, die vooral kalium-verbindingen bevat; hoe moor kalium d. bodem
bevat, des to hooger wordt 't suikergehalte;
daarom wordt veel kunstmest aangewend,
zooals : kalizouten, superphosphaat, beendermeel en guano. In ons vaderland levert een
HA. 4000 a 6000 KG. afgesneden wortelen en
700 a 800 KG. afgesneden boven-einden on
bladeren (voor veevoeder). 't Suikergehalte
v. d. afgesneden wortelen is 8 a 14 pct, zoodat
jaarlijks per HA. 330 a 800 KG., gemiddeld
500 KG. suiker verkregen wordt.
• Eteetz (wma. v.), geb. 27 Mrt 1822, to Berlijn,
overl. to Miinchen, 22 Jan. 1886, was een verdienstelijk natuurkundi e. Hij werd in 1856
hoogl. to Bern, on in 1 a. d. nieuwe polytechnische school to Mtinchen, waarvan hij
v. 1874 t. 1877 directeur was. d. Wetenschap
dankt a. hem merkwaardige proeven over
galvanismus, galvanische polarisatie on over
d. electromotorische krachten.
Deffroi, in 't Vlaamsch Belfrood, in 't Hd.
Bergfried, heette in d. middeleeuwen d. wachttoren, die boven d. overige deelen v. d. burcht
uitstak. Merkwaardig is d. Belfrood to Gent,
die in d. 14e on 150 eeuw door d. alarmklok
d. burgers ten strUde riep, telkens als hun
vrijheid of privilegibn bedreigd worden.
Reg, begh of bei is d. titel v. Turksche
hoofdofficieren, v. welke er verscheidene onder een Beglerbeg (worst of hoer der heeren,
beteekenend), staan. Deze laatste is als stadhouder in rang geltjk a. een pasja v. drie paar-
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denstaarten, beveelt vaak over een groot gewest, on heeft versch. mindere ambtenaren
onder zich.
Beg of Bega is een rivier in Hongarije,
die in Zevenbergen ontspringt, dwars door
't Banaat stroomt on bij Titel in d. Theiss
valt, kort voor dat deze in d. Donau uitloopt.
Bega (coitrmis), een beroemd schilder, werd
omstr. 1620 to Haarlem geb., waar hij in 1664
a. d. pest overl. BEGA was d. beste leerling
v. A. van Ostade, on werkte in een hem
eigene manier in diens stijl zonder evenwel
d. hoogte des meesters to bereiken. Tot onderwerp nam hij meest tooneelen uit 't boerenleven of alchimisten in hunne werkplaats.
Zijn samenstellingen zijn boersch, doch behagelijk en geestig, aangenaam v. koloriet, natuurlijk en juist geteekend in een vlugge,
maar voor d. onderworpen misschien to nitvoerige manier. Zijn schilderijen worden duur
betaald. Op d. verkooping v. v. d. Pot gold
„Eon studeerkamer van een Astroloog" f 605;
op die v. v. d. Noot een klein tafereel f 512.
't Museum to Berlijn bezit drie stukken v.
dozen meester, tooneelen uit 't burger- en
boerenleven voorstellende,d. pinakotheek to
Munchen yEen rook- on drinkgezelschap." In
d. Louvre is v. BEGA n Een boeren-binnenhuis",
in eon koelen harmonischen toon,. vol waarheid. 't Stedelijk museum to Komngsbergen
bezit een, 't Amsterdamsche twee schilderijen
v. hem. Er bestaan ook ets-prenten v. dozen
kunstenaar, waarvan Bartsch er 35 beschrijft;
zij zijn meestal krachtig getoetst, doch niet
alle afgewerkt on stellen boerengezelschappen, drinkers en rookers voor. Zijn monogram is B.
_Begarelli (ArroNio), to Modena in 1498
gob. on in 1565 gest., leerde d. kunst bij Guido
Mazzoni en word een beroemd beeldhouwer,
die marmeren beelden beitelde, doch meestal
in terra-cotta werkte. Hij had grooten invloed
op d. schilder-school zijner geboortestad, on
vooral op Correggio, wiens leermeester hij in
d. beeldhouwkunst was. Men schrijft d. ronding, d. juistheid en d. kunst der verkortingen, waarin die school uitmuntte, a. hem toe.
d. Bewonderenswaardige „Afneming v.'t kruis"
in d. s. Margareta-kerk, met levensgroote beelden, waarvan Michel Angelo zeide : „Wee d.
Antieken, ale deze beelden tot warmer worden!" is door hem vervaardigd; drie der beelden schrijft men echter a. Correggio toe. d.
Meeste zuner werken hebben door d. tijd veel
geleden. d. Studi to Modena on 't museum to
Berlijn bezitten nog meesterwerken v. zijne
hand. d. Laatsten zijn in 1842 door Dr. Waagen in Itali6 aangekocht on stellen in levensgroote beelden v. gebakken klei „Christus a.
't kruis" voor, omgeven v. engelen. In deze
beelden heerscht een bevalligheid v. vorm,
een vrijheid in d. beweging, eon liefelijkheid
v. uitdrukking, met zekerheid v. uitvoering
vereenigd,. die bewijzen, dat hij inderdaad op
Correggio invloed had. Zijne teekeningen zijn
even zeldzaam. Zijn-neef en leerling LUIGI B.
arbeidde z66 in zijn manier, dat diens werken moeilijk v. die zijns meesters to onderscheiden gin. Luigi stierf in 1540.
Degas is d. naam v. een beroemde Duitsche kunstenaars-familie v. d. nieuweren tijd.
KARL BEGAS, geb. 30 Sept. 1796 to Heinsberg
bij Keulen, en overl. to Berlijn, 23 Nov. 1854,
werd onder d. leiding v. PHILIPPART to Bonn,
on later v. LE GROS te Pans, een voortreffelijk historie- on portretschilder. Toen d.
Koning v. Pruisen na d. val v. Napoleon to
Parijs was, werkte hij in d. Louvre een kopie
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op naar d. ,,Madonna della Sedia".
Hij kocht deze, verwierf ook d. eerste oorspronkelijke stukken v. Begas : „Koningin des
Hemels"; „Job met zijn vrienden" en „Christus
op d. Olijfberg" en droeg hem op voor d.
Dom to Berlijn d. „Uitstorting v. d. H. Geest"
te schilderen, een stuk, dat door stout lichteffect algemeen d. aandacht trok. Gedurende
een kunstreis naar Rome schilderde hij d.
v. Christus" voor d. Garnizoenskerk te
Potsdam. Later volgde hij onder d. invloed
Potsdam.
der Dusseldorfsche school d. romantische
richting en schilderde hij: „Madchen aus der
Fremde" en „Lorelei". Ook is deze richting
merkbaar in zijn „Weenende Christus"; „Bergredo" en „Redding v. Mozes". Een aantal beroemde personen v. zijn tijd zijn door hem uitnemend schoon geportretteerd, en vele zijner
werken zijn door d. graveernaald verveelvoudigd. Zijn tweede Z0011 REINHOLD BEGAS, gob.
in 1831 to Berlijn, legde zich toe op d. beeldhouwkunst en trok reeds vroeg d. aandacht
door een „Hagar en Ismael" in gips. Hij deed
twee kunstreizen naar Rome en kwam in
1876 a. 't hoofd der school voor beeldhouwkunst, to Berlijn door d. academie gesticht.
Zijn meesterwerk is 't beeld v. SCHILLER Op
d. Gendarmenmarkt to Berlijn, in 1872 onthuld.
d. Derde zoon v. Karl Begas, ADALBERT B.,
gob. in 1836, vormde zich to Rome tot navolger zijns vaders ; hij schilderde uitnemende
portretten en trok zeer d. aandacht door een
„Amor en Psyche" en een „Verrijzenis v.
Christus", maar overl. reeds 21 Jan. 1888.
Begeeren is 't stark verlangen naar een
toestand, die ons wenschelijk voorkomt. d.
Vroegere zielkundigen onderscheidden een
ken-, een gevoel- en een begeervermogen, en verstonden door dit laatste 't vermogen om iets
to willen of iets niet te willen. lets begeeren
is eigenlijk verlangen naar d. toestand, dien
wij v. d. verkrijging v. 't begeerde verwachten.
Beger (LAURENS), een geleerd oudheidkundige en bibliothecaris v. d. Keurvorst v. Brandenburg, word in 1653 te Heidelberg geb. en
overl. in 1705 te Berlijn. Hij schreef: „Specilegium antiquitatis" (Heidelb. 1692); „Thesaurus ex then. Palat. selectus" (ib. 1685); „Numismata reg. et imper. roman." (1700); „De
Nummis Cretensium serpentiferis" (1702); „Numismata Pontif. Roman." (1703); „Bellum et
excid. Trojan" (1699) en „Hercules ethicorum"
(1705).
Begga, d. dochter v. Pepijn v. Landen, d.
moeder v. Poplin v. Herstal, en alzoo d. stammoeder der Karlovingische koningen, overl.
omstr. 698 in 't door haar gestichte nonnenklooster te Ardenne a. d. Maas. Zij wordt als
heilige vereerd, en haar gedenkdag is 17
December.
Beggiatoa is een plantengesl. uit d.
groep der splfjtavammen, uit weinig soorten
bestaande, die als slijmachtige of geleiachtige,
draderige massa's in zout en in zoet water
leven. Zij onderscheiden zich door een eigendommelijke schommelende beweging en door
't vermogen om zwavel te ontleden, en alzoo
zwavelwaterstof te vormen. Daardoor veroorzaken zij bij d. kust, wat d. visschers noemen
dooden zeebodem, omdat door 't zwavelwaterstofgas daar geen visch kan leven. B. roseopersicina, rozerood en violet v. kleur, komt
soms in zoo'n groote hoeveelheid voor, dat
't water er geheel rood door ziet.
Begijn. Men noemt Begijnen of Bagijnen
vrouwen, meest weduwen of ongehuwden,
die zonder eqp. kloostergelofte afteleggen, gemeenschapperijk als geestelijke zusters op
V. BEGAS
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een begijnhof leven. Volgens een overlevering in Belgi6, van waar d. Begijnen haren oorsprong hebben, zou d. eerste begijnen-vereeniging gesticht zijn door s. Begga, dochter
v. Pepijn v. Landon en moeder v. Pepijn v.
Herstal (omstr. 696) ;• doch doze overlevering
heeft goon geschiedkundigen grond, en men
kan met moor waarschijnlijkheid aannemen,
dat d. naam Begijnen of komt v. d. priester
Lambertus Le Beghe of Le Beghe, die gezegd
wordt in 1173 bij Luik 't eerste begijnhof gesticht en naar zijn naam genoemd to hebben. Vele dozer Begijnen vestigden zich to
Nivelles in 1207 en van daar verbreidden zij
zich over Vlaanderen en Brabant, later in
Holland, Frankrijk en Duitschland. d. Geschiedenis der 13e en 14e eeuw gewaagt ook v.
mannen-vereenigingen, geheel naar dezelfde
regelen ingericht en bekend onder d. naam v.
Begharden of Beguini. Zie hierover: Mosheim
„de Beghardis et Beguinabus" (Leipz. 1790).
Begijn (ABRAHAM) was een begaafd landschapschilder, die a. groote bekendheid met
d. regelen der bouw- en doorzichtkunde een
grondige studie naar d. natuur paarde. In d.
stijl v. Berchem, was hij gewoon d. landschappen met veel beeldjes en dieren to stoffeeren. Hij teekende juist en bezat een good
koloriet. In 1690 tot hofschilder v. d. Keurvorst v. Brandenburg benoemd, teekende hij
vele koninklijke paleizen on schilderachtige
landschappen naar d. natuur, en schllderde
ze daarna op een groote schaal voor dien
Vorst, die er zijn galerijen en zalen mode
versierde. Deze groote werken lieten hem
weinig tijds om kleine schilderijen te maken.
't Museum te Berlijn bezit een landschap v.
dezen meester, dat, warm door d. avondzon
verlicht, en met een herdersjongen gestoffeerd
is, die een rustende kudde bewaakt. 't Museum Boymans heeft drie dergelijke onderwerpen v. kleinen omvang. Ook in zijn geboorteplaats ('s Gravenhage) heeft hij kunstige
zaal- en kabinet-stukken vervaardigd. BEGIJN
stierf in 1697, 47 jaar oud, te midden v. een
benijdenswaardige loopbaan. Zijne werken
worden duur betaald; op d. verkooping v. J.
Roelofs gold een landschap f 150, op die v.
A. Metjnts een Italiaansch en een Bentheimsch
landschap te zamen f 283. Ook zijn teekeningen zijn gezocht: twee stuks met 0.-I. inkt
werden op een verkooping v. De Vos met
f 100 en f 120 betaald. Een door hem geetst
prentje „Een herder bij eenig vee" voorstellende, dat zeldzaam is en Bartsch niet schijnt
gekend te hebben, gold op d. verkooping v.
d. graaf v. Fries f 40. Begijns monogram is
een C. met een kleinere B. daarin.
Beginselen (Fr. des principes) zijn gronddenkbeelden, aangenomen begrippen, waarvan
iemands handelingen uitgaan, waaraan hij zijn
woorden en daden toetst, eer hij die uit. Een
man v. beginselen is een man v. een vast
karakter, die zich in zijn handelen alleen
door redo en overtuiging, niet door andere
invloeden, laat leiden. Vooral in d. staatkunde
en in d. staathuishoudkunde spelen d. beginselen een gewichtige rol. d. Beginselen v. vrijheid, gelijkheid en broederschap en v. d. rechten v. d. mensch hebben d. groote Fransche
staatsomwenteling teweeggebracht. In GrootBrittanni6 hebben zich, en dat 't krachtigst
onder Willem III, d. constitutioneele beginselen ontwikkeld, die zich in d. 19e eeuw
over bijna alle beschaafde staten hebben uitgebreid. Bij al d. schakeeringen der partijen
kan men hoofdzakelijk onderscheiden d. conservatieve, d. liberale en d. radicale beginselen.
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Conservatieven zijn niet snel geneigd 't bestaande los to laten; zij volken behoedzaam
d. volksontwikkeling, maar loopen die niet
vooruit en drijven die niet aan. Liberalen
streven naar vooruitgang, drijven 't yolk a.
tot geleidelijke ontwikkeling en stollen zich
a. 't hoofd v. al wat tot toepassing v. nieuwe
begrippen on betere inzichten leiden kan.
Radicalen, wel eens d. partij der afbreking
genoemd, eischen onmiddellijke hervormingen,
tenietdoening v. al wat d. rechten v. 't inchvidu krenkt of belemmert, en uitroeiing v.
bestaande instellingen, die zij verderfelijk
achten,. al is 't nog onzeker, of daarvoor lets
d. plaats zal komen.
beters
.Begonia is d. naam v. een plantengeslacht
dat d. afzonderlijke familie der Begoniaceen
vormt, en opmerkingswaardig is om 't groot
aantal soorten, en om d. sierlijk geteekende
bladeren en lieve bloemen, zoodat op bloemententoonstellingen vaak prijzen a. d. schoonste
of uitgebreidste verzameling begonia's toegekend worden. 't Geslacht Begonia behoort
thuis tuss. d. Keerkringen, in BraziliO en
Mexico, minder in Aziii en niet op 't wasteland v. Afrika. Begonia's zijn zeer saprijko, kruid- of heesterachtige gewassen, en
bezitten een knoopigen stengel, die a. d.
Duizendknoopen denken doet, en afwisselende,
enkelvoudige, handvormige, onverdeelde of
handvormig-ingesneden, meestal getande of
gezaagde en a. d. voet doorgaans ongelijkhartvormige bladeren, die aanvankelijk door
vroeg afvallende steunblaadjes omgeven worden. d. Bloemen zijn wit, vleeschkleurig of
rood, eenhuizig, en vormen okselstandige, gesteelde, gaffelvormig-vertakte bloemtuilen; d.
mannelijke bloemen, die in 't midden staan,
hebben een vierbladig bloemachtig bloemdek,
waarvan d. buitenste twee blaadjes grooter,
d. binnenste twee kleiner zijn, en een groot
aantal meeldraden; d. vrouwelijko hebben een
4- it 9-deelig bloemdek, waarvan d. buis met
't drievleugelig vruchtbeginsel vergroeid is,
en d. zoom drie korte, dikke, tweespletige
stijlen omsluit. d. Vrucht is een driehoekige
zaaddoos.
Tot d. soorten, die 't meest gezocht worden,
behooren: Begonia incarnata, manicata, sanguinea, argyrostigma en fuchsioides. Zeer algemeen is B. discolor Sm., nit China afkomstig,
die zich door v. boven smaragd-groene en v.
onder purperroode bladeren, schoone rozeroode
bloemen, on 't ontwikkelen v. kleine bolletjes
in d. bladoksels onderscheidt. Deze soon, die
's winters tot a. d. grond toe afsterft, 'tgeen
andere Begonia's niet doen, kan door doze
bolletjes gemakkelijk vermenigvuldigd worden. d. Begonia's, wier bladeren d. schitterendste kleurschakeering vertoonen, worden
snel en gemakkelijk verinenigvuldigd, door
in een serre of gematigde kas op vochtige
aarde afgescheurde stukken v. een blad zoo
met een klein steentje to bezwaren, dat een
ader v. 't blad tegen d. aarde gedrukt wordt.
Beschut men doze bladdeelen tegen 't zonlicht, dan slaan zij binnen weinige dagen
wortel on kunnen zij in potten verder opgekweekt worden.
Even als zuring bevatten d. Begonia's een
groote hoeveelheid zuring.szuur, waarom d.
bladeren V. B. cucullata spathulata W en
hirtella L. K. in haar vaderland als groente
genuttigd, of als geneesmiddel aangewend
worden.
Begraafplaats (Fr. cimetiere, Hd. Gottesacker, Eng. burying-place). Tegen 't begraven der
dooden staat 't verbranden der 141ren over.
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d. Joden, Mohammedanen en Christenen, zoo.
ook d. Egyptenaren, Perzen en d. oorspronkelijke bewoners v. Amerika en Afrika begraven hunne afgestorvenen. d. Romeinen
hadden aanvankelijk afgezonderde begraafplaatsen, doch toen hunne republiek zich ontwikkelde, verbrandden zij d. lijken, en begroeven zij alleen d. asch, die zij daartoe in
union verzamelden. d. Germanen begroeven
hunne afgestorvenen in gewijde bosschen, en
eerst sedert d. invoering v. d. Christelijken
godsdienst onder hen, bestemden zij daartoe
gemeenschappelijke, gewijde plaatsen. Reeds
bij d. Romeinen bestond 't gebruik, d. graven
v. eon steen to voorzien, waarop d. naam v.
d. overledene, en d. wensch : sit illi terra
levis (hij ruste zacht; d. aarde zij hem licht)
geplaatst word; d. Christenen behielden dit
gebruik, en d. Germaansche volken namen
't over. Ook 't begraven in d. kerken heeft
in d. oudheid zijn oorsprong, waartoe d. algemeene neiging v. alle tijden en volken,
om geliefde afgestorvenen nog na hun dood
to eeren, waarschijnlijk veel heeft bijgedragen.
Hieruit is 't ook te verklaren, waarom d.
Egyptenaren, Grieken en Romeinen, boven d.
graven v. aanzienlijko of merkwaardige personen, gebouwen, piramiden, tomben of terapels bouwden, zooals ook d. Christenen, die
kleine kerken, dusgen. kapellen, boven d.
graven stichtten. In d. eerste tijden v. 't
Christendom begroef men d. martelaars in
holen v. rotsen, die men v. tijd tot tijd tot
ruime onderaardsche gewelven uitbreidde en
slaapkamers noemde. Reeds in d. 4e eeuw
bouwden d. Christenen boven d. graven der
martelaars kerken, en wijl men meende, dat
d. plaats door hunne asch geheiligd werd,
zocht men, bij 't stichten v. nieuwe kerkgebouwen, zorgvuldig d. overblijfselen der martelaren op, en men begroef die onder 't altaar,
ten einde d. kerk daardoor to heiligen. d.
Meaning, dat 't een geluk was in d. nabijheid
v. een heilige begraven to worden, won onder
d. Christenen veld, en 't begraven in d. kerken werd daardoor algemeen. Theodosius en
Justinianus poogden dit wel te beletten, doch
vruchteloos. Ondertusschen is 't nadeel voor
d. gezondheid der levenden, wanneer zij eenigen tijd in 't gezelschap v. dooden in kerkgebouwen vertoeven, zoo groot, dat 't begravon in kerken afgekeurd moot worden. 't
Behoort tot d. algemeene gezondheids-maatregelen, dat d. staat d. afstand bepaalt, die
d. kerkhoven v. d. kom eener gemeente moeten hebben, en d. grootte er van regelt, opdat
d. overblijfselen niet to spoedig wegens gebrek a. ruimte opgegraven behoeven to worden. Ook is in 't algemeen begraving in zandof kalkgrond boven veen of klei to verkiezen.
Zie voorts 't art. Schfjndood.
In ons vaderland mag d. begraving alleen
geschieden op d. door d. bevoegde macht
erkende begraafplaatsen; d. begraving moot
geschieden binnen een bepaalden tijd; goon
lijk mag begraven worden binnen 36 uur na
't overlijden; lijkschouwing en verklaring v.
d. arts, gevoegd bij d. aangifte bij d. burgerlijken stand, gaat a. d. begraving vooraf. Een
kerkhof moot ten minste 60 M. v. 't naastbjjzjjnde woonhuis verwtjderd zijn.
Begrip (conceptio, notio). In d. algemeensten zin wordt door dit woord een zich bewustztjn verstaan, v. een werkeltjk bestaande
of slechts gedachte zaak, voor zooverre die
ale bekend aangenomen on beschouwd wordt.
Zulk een begrip is onderscheigLen v. d. gewaarwording, die d. aandoenint is v. eerug
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voorwerp op d. zinnen, v. d. aanschouwing,
die d. terugkaatsing is v. 't voorwerp, dat d.
gewaarwording opwekt, en v. d. voorstelling,
die d. blijvende indruk is v. 't beschouwde
voorwerp op d. geest. Een begrip, hoe ook
ontstaan, is met bewustzijn als bepaald in 't
denkend wezen opgenomen. In een engere
beteekenis is begrip echter 't gedachte alleen
met betrekking tot 'tgeen daarvan d. eigenlijken inhoud uitmaakt; want d. begrippen,
zooals die in 't menschelijk verstand bestaan,
hebben meestal inmengsels v. voorstellingen,
die daartoe niet rechtstreeks behooren, zoodat d. opmerkzaamheid niet bij uitsluiting
op d. eigenlijken inhoud v. 't gedachte kan
gericht blijven, en deze moeten verwijderd
worden, eer men v. 't begrip in d. eigenlijken
zin des woords spreken kan. Hoe men begrippen, ontdaan v. alle er niet toebehoorende
inmengsels v. voorstellingen, verkrijgen kan,
wordt in d. logica (zie dat art.) geleerd ; en
'tgeen op deze wijze gevonden wordt, noemt
men logische begrippen. Een logisch begrip
is 't in d. bewustheid tot eenheid gebrachte
samenstel der gemeenschappelijke kenmerken,
die men a. d. onderscheiden voorstellingen
heeft waargenomen, en daarvan in d. gedachte
heeft afgescheiden, of zooals men zegt, daarvan heeft yeabstraheerd. 't Heeft dus in onderscheiding v. een voorstelling of aanschouwing,
die altijd slechts tot een voorwerp betrekking heeft, een veelheid v. onderwerpen, die
er toe behooren. d. Inhoud v. een begrip is
d. som der kenmerken, die daarin vereenigd
gedacht worden; d. omvang er van is 't aantal begrippen, die er als kenmerken in bevat
zijn. Zoo bijv. ligt 't begrip figuur, evenzeer
als dat v. door drie elk. snijdende rechte
lijnen te zijn ingesloten, in d. inhoud v. 't
begrip driehoek; maar omgekeerd ligt 't begrip driehoek in d. omvang v. 't begrip figuur.
Naarmate d. inhoud v. een begrip, d. i. 't aantal kenmerken, toeneemt, wordt d. omvang
kleiner en omgekeerd. Begrippen, waarin andere tot kenmerking er van bevat zijn, zijn
d. meer algemeene. Deze laatste zijn daaraan
ondergeschikt (gesubordineerd). Begrippen, die
onder een zelfde als 't hoogere staan, heeten
met betrekking tot dit en tot elkander geordineerd. 't Klassificeeren der begrippen, naar
gelang v. hunne ondergeschiktheid a. elkander, leidt tot 't denkbeeld v. geslachten, soorten
en ondersoorten. Men vormt begrippen, of
liever men beperkt ze, door 't toevoegen v.
meer kenmerken, of zooals 't heet, door synthesis. 't Tegengestelde hiervan is d. analysis, die bestaat in 't ontleden v. een begrip
in kenmerken. Door zulk een ontleding wordt
een begrip duidelijk. Men kan d. begrippen
onderscheiden in zulke, die uit d. ervaring
worden opgemaakt; in rede-begrippen, die 't
oorspronkelijke eigendom der rode zijn, en in
d. dusgenoemde kunstbegrippen, die met een
willekeurig doel worden samengesteld. Oorspronkelfjke begrippen worden ook wel aangeboren begrippen genoemd. Transcendentale
zijn bovenzinnelfike begrippen, zooals „God"
en „eeuwigheid". Verder spreekt men v. positieve en negatieve, heldere en verwarde, absolute
(volstrekte) en relatieve (betrekkelijke) begrippen. Met 't woord denkbeeld wordt niet
zelden 'tzelfde bedoeld als met 't woord begrip.
Begroeting (Fr. salutation), is een bewijs
v. vriendschap, liefde, achting of eerbied dat
men elkander bij 't ontmoeten of afscheidnemen geeft. In alle tijden en bij alle volken
werd gegroet, maar ieder yolk deed 't op een
eigenaardige wijs, die dikwerf in een opmer-
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kelijk verband stond met 't klimaat, d. grond,
d. arbeid en 't volks-karakter. In d. Bijbelsche
verhalen, in d. reisbeschrijvingen der oudheid,
bij d. ontdekkingen v. vroeger onbekende
landen, vindt men hiervan d. bewijzen. 't
Begroeten geschiedde ten alien tijde door woorden, gepaard met lichaamsbewegingen of aanrakingen. d. Israeliet groette met d. woorden
„Sjaloom leka!" (Vrede zij u!) ; d. Griek zeide:
„XaieE!" (Verblijd u!); d. Romein: „Ave!"
(Wees gegroet !) bij 't komen en „Vale!" (Wees
krachtig!) bij 't afscheid; d. eerste Christenen
begroetten elkander met een geloofsuiting,
en bij d. Romaansche en Slavische volken is
d. godsdienstige groet in gebruik Febleven,
waarvan 't Ital. „Adio!" ('t Fr. Adieu) bij 't
afscheidnemen afkomstig is ; d. Duitsche mijnwerkers roepen elkander toe: „Gluck auf!" ; d.
Nederlander zegt bij 't komen „Goeden -morgen, -dag, -avond !" en bij 't gaan : „Vaarwel!"
(varen = gaan): d. Brit gebruikt dergelijke
termen, ofschoon d. gemeenzame groet bij 't
heengaan is „Good bye!" (letterlijk: goede
woning); d. Oostersche begroetingen zijn zeer
omslachtig, die v. d. Roodhuiden hoogst eenvoudig. d. Lichaamsbewegingen wisselen of
v. d. eenvoudigen militairen groet door 't
aanslaan ('t brengen v. d. gestrekte, met d.
binnenzijde naar buitengekeerde rechterhand
naar 't hoofddeksel), 't hoofd ontblooten door
d. mannen en 't nijgen door d. vrouwen, tot
't zich ter aarde werpen met alle teekenen
v. slaafsche vernedering. d. Aanrakingen bestaan in 't kussen op hand, voorhoofd, wang
of mond, 't wrijven v. neus tegen neus, of
't drukken v. elkanders hand. In 't algemeen
ontstaat bij d. beschaafde volken 't streven
om d. begroeting tot d. eenvoudigste vormen
terug te brengen.
Begrooting (Fr. evaluation; budget) is raming, schatting v. aanstaande inkomsten of
uitgaven. Elk werk, dat met beleid ondernomen wordt, vangt aan met een begrooting der
kosten. In elken constitutioneelen staat wordt
d. begrooting der aanstaande inkomsten en
uitgaven a. d. volksvertegenwoordiging voorgelegd, door deze beoordeeld en vastgesteld. In
ons Vaderland wordt jaarlijks door d. Minister
v. Financien, kort na 't openen der zitting v.
d. Staten-Generaal, in September, verslag uitgebracht over d. toestand v. 's Rijks geldmiddelen en d. begrooting voorgedragen voor
't jaar, dat met 1 Jan. daaraanvolgende zal
aanvangen. In d. laatste jaren bedroeg d.
som der gewone inkomsten ten onzent circa
120 millioen gulden, waartegen d. gewone
uitgaven ongeveer opwogen. d. Koloniale
begrooting wordt afzonderlijk ingediend en
behandeld. d. Provincials begrootingen behoeven d. goedkeuring des Konings, en d.
Gemeente-begrootingen die v. Gedeputeerde
Staten der Provincie.
.Behaim (MARTEN), gesproten uit 't Boheemsche geslacht v. Schwarzbach, werd omstr.
:1430 to Neurenberg geb. Hij wijdde zich aan
d. handel en deed naar aanleiding daarvan
zijn eerste reizen. In 1480 word hij te Lissabon aangetast door d. algemeene geestdrift tot
't doen v. ontdekkings-reizen. Hij vergezelde
Diego Cano, en vond mede d. Azorische eilanden. Bij zijn terugkomst werd hij door Joao II
tot ridder geslagen, en later bezocht hij zijn
geboortestad. Men toont nog te Neurenberg
d. globe, die hij vervaardigde, een gedenkteeken der onwetendheid, die er nog bestond
aangaande d. gedaante der aarde. Na versch.
reizen gedaan te hebben, stierf hij in 1506 to
Lissabon. d. Overlevering zegt, dat bij Behaini
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't eerst d. gedachte a. 't bestaan v. Amerika
was opgekomen, die hij a. zijn vriend Columbus mededeelde.
Behain2 (MATTHIAS VON), een Saksisch
monnik to Halle, zette in 1343 d. Bijbel naar
{1. Vulgata in 't Duitsch over. Van doze overzetting is een handschrift, d. vier Evangelign
en d. Psalmen bevattende, benevens een „Magnificat" en 't „A•thanasiaansche symbolum"
op d. bibliotheek der hoogeschool to Leipzig.
Tot een proeve v. deze overzetting diene:
Matth. VI: 4. „Uf daz die Almusen sin in
d' vorborgenheit, vun din Vatir d'iz en d'v'rborgenheit sith. d' gebet dir' ez wider".
Beham (BARTHEL), ook BOheim, Baehm,
Beheim genoemd, in 1496, volgens anderen in
1502, to Neurenberg geb., was d. zoon v. een
weinig bekend schilder, d. oom v. Hans Sebald Beham en leerling v. A. Duren Hertog
Albrecht IV v. Beieren merkte zijn aanleg op,
en stelde hem in d. gelegenheid om Italie to
bezoeken, waar hij lang, to Rome en to Bologna,
werkzaam was. Op last v. hertog Lodewijk
bezocht hij Italig ten tweeden male, en hij
stierf in 1540 to Rome. Hij had zich geoefend
bij d. Italiaanschen graveur Marc Anton, en
wist diens manier zoo gelukkig na to bootsen,
dat deze menige gravure v. Beham voor d.
zijne liet doorgaan. Zijn stijl is bevallig, zijn
teekening nauwkeurig, zijn manier zeer uitvoerig. Naar Duitschland bracht hij d. Italiaanschen stijl v. graveeren over, die zelfs
invloed op Darer had. Bink en vele zijner
tijdgenooten hebben talrijke kopieon naar zijn
gravuren gemaakt. Zijn monogram B B, B P.
of B s B vindt men op slechts enkele zijner
werken, 'tgeen veel verwarring onder d. kunstkenners geeft. Bartsch beschrijft 64 zijner gravuren, waaronder d. beroemde portretten v.
_Karel V en Ferdinand I. Brulliot kent daarenboven nog een plaat, s. Severinus voorstellende.
Men roemt vooral zijn „Triton en d. Nereiden".
Beham was niet alleen beroemd graveur, maar
ook bekwaam schilder. d. Kenmerken zijner
schilderijen zijn eenvoud, en toch veel karakter en vuur in d. uitdrukking, juiste teekening,
natuurlijk koloriet, vlugge doch wat droge
behandeling. In d. verzameling v. d. Boning
v. Beieren zijn behalve d. portretten v. hertog Albert IV en v. Karel d. Groote nog drie
schilderijen v. zijn hand, waaronder „s. Helena,
H. kruis wedervindende" uitmunt. d. Galerij
to Weenen bezit een „Afneming v. 't kruis";
't museum te Berlijn, twee historie-stukken;
d. Moritz-kapel te Neurenberg een „Kruis&aging" v. hem, die voor zijn reizen naar
Italic vervaardigd, d. leerling v. Durer aanduidt en in een warmen toon en goed in d.
verf geschilderd is.
Beham (HA.NS SEBALD), d. neef V. BARTHEL
.en eerst diens leerling, oefende zich met dezen
onder leiding v. A. DUrer. Hij was in 1500 te
Neurenberg geb. en stierf in 1550 te Frankfort a. d. M. Even als zijn oom was hij schilder en graveur, doch hij schilderde niet veel.
Er is aithans slechts eOn schilderg v. hem
met zekerheid bekend, die 'tjaartal 1534 draagt,
en in 't museum v. d. Louvre berust. 't Is
eon altaarstuk, waarop vier tooneelen uit 't
leven v. David afgebeeld zijn, welke als d.
schoonste der Oud-Duitsche schilder' en, die
dat museum bevat, geacht worden. Men kent
hem als uitmuntend miniatuur-schilder uit 't
gebeden-boek v. d. bibliotheek to Aschaffenburg. Dit in 1531 vervaardigd kostbaar boek,
bevat o. a. zes met 't monogram v. Hans
Sebald beteekende miniaturen, die v. zijn
smaak en ittne opvatting der natuur getui-
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gen, en in d. Fransche manier bewerkt zijn.
Als graveur muntte deze meester echter 't
meest nit; hij behoorde tot d. leerlingen v.
Durer, die d. Duitsche en Italiaansche manier
vereenigden. 't Is onzeker, of hij Rang bezocht, of dat hij d. voorbeelden v. Marc Anton
door zijn oom ontving. Zijn manier heeft d.
meeste overeenkomst met die v. Penz, hoewel zij bevalliger en vaster is. In 't teekenen
v. 't menschbeeld onderscheidt hij zich v.
Differ, door meer gevoel voor 't schoone;
ook was hij even gelukkig in d. opvatting v.
d. edele als v. d. gewone natuur. Men bewondert vooral zijn vier platen, die d. geschiedenis v. d. „Verloren zoon" voorstellen. Bartsch
beschrijft 259 gravuren en etsen v. dezen
meester; Brulliot daarenboven nog drie. Zijne
to Neurenberg v. 1519 t. 1530 vervaardigde
werken dragen 't monogram P., die to Frankfort, v. 1531 t. 1549, een B. BEHAM heeft ook
houtsneden naar eigen ontwerpen gemaakt,
die even voortreffelijk als zijn gravuren zijn.
Na zijn dood maakte d. graveerkunst eon tijd
lang geen vorderingen; zij ging veeleer achteruit.
Behandeling (d.) is in d. kunst 't middel om d. stof een vorm to geven. Men kan
ze in een werktuiglijke en aesthetische onderscheiden. d. Behandeling v. d. beitel, 't penseel, d. teekenpen of graveernaald is d. eerste,
wijl deze d. werktuigen zijn, waarmede d.
versch. stollen bewerkt worden; d. aesthetische heeft Karen grond in d. geest, waarmede
d. werktuigen bestuurd worden, zoodat d.
meerdere of mindere volmaaktheid der behandeling of der manier geheel v. 't genie, 't
verstand of d. smaak v. d. meester afhangt.
Hieruit volgt, dat elk kunstenaar, naar d.
mate zijner ontwikkeling, een versch. manier
heeft om zich uit to drukken. d. Kunsttermen
die men bezigt, om een denkbeeld v. d. manier
to geven, waarmede een kunstwerk behandeld is, zijn zeer verscheiden. Zoo spreekt
men v. een geniale manier, als er een oorspronkelijke behandeling made bedoeld wordt;
v. een stoute, als d. kunstenaar door fiksche
trekken zijn gedachte weet uit to drukken;
v. een vloeiende, bij een smeltenden overgang v. tinten en vormen; v. een gelikte,
een stijve, een krachtige, een strooperige, al
welke termen, min of meer duidelijk d. versch.
manieren of behandeling uitdrukken, zonder
dat er bepaalde omschrijvingen v. deze termen bestaan. Hierdoor ontstaat dikwerf verwarring bij d. beoordeeling v. een kunststuk, een geniale manier door sommigen
stout of krachtig, een smeltende door anderen gelikt of strooperig genoemd wordt. In
alien geval is d. behandeling slechts een ondergeschikt deel, bij 't voortbrengen v. een kunstwork. Men heeft in enkele kunsttijdperken
wel eons to veel a. manier gehecht, en daarin
alleen d. waarde v. een kunstwerk gezocht.
Ook zijn er wel kunstenarijen gebezigd om,
vooral in d. schilderkunst, door 't
weder glaceeren en no eons sljjpen v. enkele
deelen der schilderij lets voort to brengen,
dat 't raadselachtig schijnt op welk een wijs
't gewrocht is, en wordt daar een waarde
aan gehecht, alsof daardoor een meesterstuk
ontstond. d. Geschiedenis der kunst leert echter, dat elk tijdvak v. kunstenarijen een tadvak v. achteruitgang geweest is.
d. Voorn. schilderscholen hebben hun eigen
manier of behandeling gehad; d. Hollandsche
heeft zich steeds door een keurig on smeltend
penseel onderscheiden.
Behar of Bihar is dat deal v. 't Britsch-

BEH.
Indisch presidentschap Calcutta, dat oudtijds
Magadha heette, en t. W. v. Bengalen a.
weerzijden v. d. Ganges ligt. 't Telt op 1995
vk. geogr. mij1 20 millioen bew., die voor 2:3
Hindoe's zijn. Er zijn veel vervallen overblijfselen v. Boeddhistische tempels en gedenkteekenen, maar reeds in d. 8e eeuw werd
't Boeddhisme door 't Brahmaisme verdrongen. Van einde Maart tot half October heerscht
hier een ondragelijke droge hate; d. bodem is
vruchtbaar en brengt veel opium voort. Twee
spoorwegen doorkruisen 't gewest.
Behem (MICHAEL) of Beham uit Sulzbach,
in d. heerlijkheid Weinsberg, werd 29 Sept.
1421 geb., en was achtereenvolgens zanger a.
't hof v. keurvorst Lodewijk v. d. Palz, v.
keizer Frederik, v. koning Ladislaus v. Bohemen en v. Frederik I v. d. Palz, wiens geschiedenis hij in verzen beschreef. Hij begon
dozen arbeid, waarvan 't handschrift, getiteld:
„Vita et res gestae Friderici Elect. Palat. Rheni"
in 't 1;aticaan is, in 1469. Ook vervaardigde hij
een gedicht over d. tweedracht tuss. keizer
Frederik en zijn broeder, hertog Albrecht,
waarvan 't handschrift in d. bibliotheek te
Gotha bewaard wordt, en vele liederen, die
zoowel in 't Vaticaan als in een m. s. te
Neurenberg gevonden worden. Zie C. J. Kremer
„Geschichte des Kurt. Friedrich I von der
Pfalz" (Mannheim, 1766); Von der Hagen und
Busching „Literarischer Grundrisz zur Geschichte der Deutschen Po8sie" (Berlin, 1812).
Behemoth is in d. Bijbel d. naam v. een
groot viervoetig dier, dat in Job XL : 10-19
beschreven wordt, en door sommige bijbeluitleggers voor olifant en door anderen waarschijnlijk met meer recht voor d. hippopotamos
(NW- of rivierpaard) gehouden wordt.
B ehlen (STEPHAN), die voorn. over boschcultuur heeft geschreven, geb. te Fritzlar op
5 Aug. 1781, was v. 1821 t. 1832 hoogl.
d.
Natuurl. historie a. d. school voor boschcultuur te Aschaffenburg en overl. daar 7 Febr.
1847. Zijn belangrijkste werken zijn: ,,Der
Spessart; Versuch einer Topographie dieser
Waldgegend" (3 dln, 1827) ; „Lehrbuch der
Gebirgs- und Bodenkunde" (1826); „Lehrb. der
deuts. Forst- u. Jagd-geschichte" (1831); „Lehrb.
der Jagdwissenschaft" (2e dr. 1839); „Lexikon
der Forst- u. Jagdkunde" (7 dln, 1847) en
„Sammlung der deuts. Forst- u. Jagdgesetze"
(5 dln, 1835).
B ehm (EnNsT), geb. 4 Jan. 1830, te Gotha,
studeerde a. versch. universiteiten in d. geneeskunde, maar kwam in 1856 in betrekking
bij d. „Geogr. Anstalt" v. PERTHES te Gotha,
wijdde zijn krachten hoofdzakelijk a. „Petermann's Mittheilungen en d. daarbij behoorende
bevolkings-statistiek, redigeerde sedert 1866
't „Geogr. Jahrbuch" en sedert 1876 't statistisch overzicht in d. „Almanach de Gotha".
Hij overl. in Mrt 1884.
Behotte (ADRIAAN), godgeleerde en aartsdiaken te Rouaan, in 1633 gest. heeft versch.
werken over 't kanonieke recht en een verhandeling over d. vrijheden der Gallicaansche
kerk geschreven. Bijzondere vermelding verdient: A. Behotti ,,Apophoretorum libri III, in
quibus auctores prisci illustrantur, emendantur,
notantur" (Lutetiae, 1602), herdrukt met d. conjecturen v. J. Passerat onder d. titel v. J. Passeratii Conjecturarum libri III" (Parisiis, 1612).
Behourt (JEAN), regent v. 't college v.
Rouaan in 1597, heeft drie treurspelen geschreven : „Esail", „PolyxOne"; „Hypsicratie",
die minder geacht worden dan zijn „Grammatica", in Frankrijk op d. scholen in gebruik
en bekend onder d. naam v. petit Behourt.

539

BEH.

Behr (wILH. Jos.), geb. 26 Aug. 1775 te
Salzheim in Beieren, was v. 1799 t. 1821 hoogl.
in 't staatsrecht a. d. universiteit te WUrzburg. Hij werd in 1819 als afgevaardigde
dezer universiteit n. d. Stenden-vergadering
gezonden, en ijverde daar met zooveel kracht
voor d. constitutioneele beginselen, dat d. stad
Wilrzburg hem tot opperburgemeester koos,
maar d. Regeering in hem een gevaarlijk
tegenstander zag, zoodat d. keus niet bekrachtigd werd, tenzij hij zijn hoogleeraarsambt nederlegde. Hij deed dit, schreef een
„Unterhaltung eines Burgemeisters mit seinen
Mitbilrgern" en ging voort met onbeschroomd
doch waardig en gematigd voor d. yolksvrijheden to ijveren. Hierom werd hij in 1833
als onruststoker en majesteitschender tot
vestingstraf voor onbepaalden tijd veroordeeld. Eerst in 1839 werd deze straf eenigszins verzacht; maar 't duurde tot 1848, eer
hij zijn geheele vrijheid herkreeg. Hij ontving toen een schadeloosstelling v. 10 000
gulden en een benoeming tot afgevaardigde
naar d. Duits. nat. vergad., maar overl. reeds
1 Aug. 1851 to Bamberg. Van zijn talrijke
werken zijn v. blijvend on algemeen belang
, System der Staatslehre" (1804); „System der
Staatskunst" (3 dln, 1801); „Verfassung u.
Verwaltung des Staats" (2 dln, 1812); „Wansche u. Hoffnungen deutscher Nation" (1816);
„Lehre v. d. Wirthschaft des Staats" (1822) on
„Bedilrfnisse u. Wiinsche der Bayern" (1838).
Behring (vEIT), in Jutland geb., werd door
Peter d. Groote tot kapitein bij d. Russ. zeemacht aangesteld, on onderscheidde zich in d.
oorlog tegen d. Zweden. Later ontving hij 't
bevel over eenige schepen, die een ontdek
dingsreis in d. zee v. Kamsjatka zouden doen,
en hij onderzocht in 1728 d. Noordkust v. Siberi8
tot 67° 18' N.B. 't Doel der reis werd hierbij
niet bereikt, waarom hij in 1741 nogmaals
met twee schepen naar 't Noorden stevende
en nu d. N.-W.-kust v. Amerika bezocht tot
op 69° N.B. Stormen on ziekte beletten hem
zijn tocht voort to zetten, en naar 't eil.
Awatsja afgedreven zijnde, overleed hij daar,
8 Dec. 1741. 't Eiland werd naar horn Behringseiland, en d. zee v. Kamsjatka ook wel
Behringszee genoemd.
Behrings-straat (d.) door d. Engelschen
Cooksstraat genoemd, is d. zee-engte tuss. d.
Westkust v. N.-Amerika en d. Oostkust v.
Azle. d. Jut Veit Behring (zie 't vorig art.)
onderzocht dit vaarwater in 1728; kapitein
Cook in 1778. Op 't smalste punt onder 66°
N.B. tuss. d. Oostkaap in Azi8 on d. Prins-vanWales-kaap in Amerika is d. straat slechts
10 geogr. mijl breed.
Behrns (JOH. HENR.), geb. 5 Jan. 1803, to
EnschedO, word opgeleid voor 't onderwijs,
legde zich daarbij toe op d. nieuwe talon, en
werd in 1828 lector daarin a. 't athenaeum to
Franeker. Na d. opheffing in 1843 bleef hij
belast met d. zorg voor d. boekerij, on werd
hij later aangesteld bij 't gymnasium to Franeker tot in 1857, toen hij bij d. invoering
der nieuwe wet op 't Lager onderw. tot
Inspecteur v. 't Lager onderw. in Friesland
benoemd werd. In deze betrekking heeft hij
tot 1878, toen bij d. gewijzigde Wet d. provincials inspecti8n werden opgeheven, veel goads
tot stand gebracht voor 't onderwijs en d.
onderwijzers. Hij overl. 5 Mrt 1883. Behalve
opstellen in ,d. Vrije Fries" en in ,'t Taalkundig Magazijn" gaf hij „d. Schoolverordeningen in Friesland" (1817) en „'t Jaarboekje
voor Onderwijzers" uit.
Beidawy (ABDALLAH-BEN-OMAR), een ge-
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leerd Muselman, geb. te Beda in Farsistan, in
d. 7e eeuw der Hedsjrah (d. 13e na C.) is schriper
v. een beroemden Commentaar ap d. Koran,
die in m. s. in d. voorn. bibliotheken v. Europa
gevonden wordt, en v. een tijdrekenkundig
werk, waarvan 't m. a. in d. Nat. bibliotheek
te Pans berust.
Beieren heet 't klokluiden, gelijk d. klokluider d. beieraar. 't Beteekent eigenl. 't heenen-weer slingeren v. d. klok of klepel, zooals
ook in d. volkstaal d. veldwachter koddebeier
genoemd wordt, omdat hij d. kodde (stok of
knots) zwaait.
Beieren, sedert 1805 een koninkrijk, bestaat uit twee ongelijke, v. elk. gescheiden
deelen ; 't grootste wordt t. Z. en 0. door
Tyrol, Oostenrijk en Bohemen, t. N. door Saksen en Hessen en t. W. door Hessen, Baden en
Wurtemberg begrensd. 't Andere deel, d. Palz
of Rijnkreits, ligt a. d. linker-Rijnoever, tuss.
Frankrijk, Pruisen en 't groothertogdom Hessen. 't Geheele koninkrijk is verdeeld in acht
kreitsen. Voormaals was 't een hertogdom, in
Opper- en Neder-Beieren verdeeld. Tegen d.
heerschappij der Franken verzetten d. Beieren
zich tot Karel d. Groote hen bedwong, en hun
land onder graven verdeelde, die 't in zijn naam
bestuurden. In 920 werd Arnulf, waarschijnlijk
een Karlovinger, en stamvader v. d. heeren
v. Scheuern, die naderhand d. naam v. Wittelsbach aannamen, door d. Duitschen koning
Hendrik I tot hertog v. Beieren verheven. Met
d. Rijn-Palz, die keizer Frederik II er bijgevoegd had, werd 't hertogdom Beieren later
door drie afzonderlijke linien geregeerd. In
1550 werd bij onderlinge schikking alle verdere verdeeling voorkomen, en 't Wittelsbachsche erfrecht tot 't Palzische huis, dat
d. keurvorstelijke waardigheid bezat, en d.
hertog v. Beieren beperkt. Hertog Maximiliaan, een uitmuntend vorst, verwierf voor
zijn diensten, a. 't huis v. Oostenrijk in d.
dertigjarigen oorlog bewezen, d. keurvorstelijke waardigheid, die 't Palzische huis verloor,
benevens d. Boven-Palz • doch bij d. Westfaalschen vrede werd d. Palz in zijn keurrecht
hersteld. In 1777 stierf d. Beiersche linie uit,
en 't Hertogdom kwam a. 't Palzische huis,
waarvan Karel Theodoor 't hoofd was. Deze
nam nu d. titel v. Keurvorst v. Beieren aan,
en werd in 1799, toen hij zonder wettige nakomelingen stierf, door d. naasten erfgenaam,
Maximiliaan Joseph, hertog v. Tweebruggen,
opgevolgd. In d. oorlog v. 1805 werden zijn
Staten door d. Oostenrijkers bezet en moest
d. Keurvorst naar Wurzburg wijken; doch
hij verkreeg door bemiddeling v. d. Franschen
Keizer niet alleen al zijn staten terug, maar
nog bovendien door 't aandeel, dat zijn leger
a. d. overwinningen der Franschen had, en
door zijn toetreding tot 't Rijn-verbond, aanzienlijke gebieds-vergrooting en bij d. vrede
to Presburg d. koninklijke waardigheid. Bij
een bijzonder verdrag met Oostenrijk, stond
Max. Joseph in 1814 Tyrol, dat hij bij d. vrede
te Presburg verkregen had, weder a. d. Keizer af, in roil tegen WUrzburg en 't prinsdom
Aschaffenburg. Na al deze aanwinsten bevatte
Beieren 1380 vk. geogr. en 5 500 000 bew.
d. Opvolger v. Max. Joseph, Lodewijk I, was
om zijn kunstliefde, door d. vele bouwwerken,
die hij tot stand btacht, en door zijn dichterlijken zin wel bij 't yolk bemind, maar hij
omgaf zich met ministers, die d. volksrechten
beperkten, en verbeurde d. volksachting
doordat hij zich het beheerschen door d. danseres LOLA MONTES en haar gunstelingen. Daardoor voelde hij zich in d. onstuimige dagen
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v. 1848 gedrongen tot afstand. Onder zijn opvolger Maximiliaan II werden d. Bavaria, d.
Siegesthor en schoone kunstverzamelingen gesticht, maar vrijheid v. drukpers en v. vereenaging werd niet toegestaan, en zijn zoon Lodewijk II liet d. regeering a. zijn reactionaire

ministers over, dweepte met Richard Wagner
en diens muzikale scheppingen, putte d. financien uit, door met fabelachtige weelde ingerichte paleizen te stichten, en verviel, gelijk
veel laden zijner familie, tot waanzin, zoodat hij
zich op 13 Jun. 1886 in 't Starnbergermeer
verdronk. Zijn naaste erfgenaam, zijn broeder
OTTO, was reeds sedert 1875 krankzinnig, zoodat d. oom des Konings, prins Luitpold, 't
regentschap aanvaardde. Bij d. gebeurtenissen
v. 1866 had Beieren zich a. d. zijde v. Oosten-

rijk geschaard, en bij d. vrede 30 millioen
gulden oorlogsl?elasting en 10 vk. geogr. mijl
grondgebied moeten geven, maar sedert verbond Beieren zich innig a. Pruisen, sloot zich
aan bij d. Duitschen bond en nam in Dec.
1870 't initiatief om te Versailles a. Wilhelm
I v. Pruisen d. Duitsche keizerskroon aan
to bieden.
Beieren is over 't algemeen bergachtig; in
't 0. verheffen zich d. Salzburger Alpen tot
3000 M.; tuss. d. Alpen en d. Donau strekken
zich d. vruchtbare Zwabische en Beiersche
hoogvlakten uit, en in 't N. en W. sluiten zich
't Frankenwald, 't Rhon-geb., d. Spessart en
't Odenwald a. elkander. 't Land is bijzonder
rijk a. meren, waarvan 't Tegern-, 't Chiem-,
't Ammer- en 't Wurm-meer uitnemend schoon
gelegen zijn. 't Meeste water der genoemde
gebergten vloeit in d. Donau, die v. Ulm tot
Passau over een lengte v. 58 geogr. miji door
dit koninkrijk kronkelt, schoon ook d. Main
in 't N. veel water naar d. Rijn voert. Van
groot belang voor d. binnenlandsche scheepvaart is 't Ludwig-kanaal, dat d. Altmubl (een
tak v. d. Donau) met d. Regnits (een tak v.

d. Main) verbindt, zoodat er stoombootenverkeer tuss. d. Rijn- en Donaulanden mogelijk is.
d. Lucht is in Beieren over 't algemeen gezond. Men vindt er veel ijzer, zout, graan en
wijn, die inzonderheid in Wilrzburg groeit;
voorts lood, koper, hop, vlas, hennep on ooft;
ook fraai marmer, steenkolen, en, in 't Passausche, uitmuntende porselein- en zwarte
tegelaarde. d. Veeteelt is er in sommige streken aanmerkelijk. Drie vierde der bevolking
is Katholiek; doch in 't N. wonen veel protestanten, die een generaal-consistorie hebben.
d. Hoofdstad is MUnchen; d. voorn. steden
zijn Passau, Augsburg, Regensburg, Baireuth,
Anspach, Wilrzburg, Speyr en Erlangen.
Beieren ('t Hollandsche gravenhuis v.)
bestond uit groat- WILLEM V, diens broeder
ALBRECHT, wiens zoon, WILLEM VI, slechts een
dochter had, JACOBA, die haar landen on titels
moest afstaan a. haar neef Filips v. Bourgondio. d. Optreding v. 't Beiersche huis gaf
aanleiding tot 't begin v. d. Hoekschen en.
Kabeljauwschen burgeroorlog, want MARGABETA, d. laatst overgeblevene uit 't huis v.
Henegouwen, was gehuwd met hertog Lodewijk v. Beieren, die tot Duitsch keizer verheven, echtgenoote met d. grafelijkheid
Holland,
olland, Zeeland en Friesland beleende.
Na Lodewijks dood behield Margareta alleen
Henegouwen (dat een vrouweleen was) en
stond zij d. overige gewesten a. haar oudsten.
zoon Willem of op voorwaarde, dat deze daarvoor a. haar een jaargeld zou betalen. d.
Steden, die dit jaargeld moesten opbrengen,
weigerden dit op grond, dat Willem rechtens
graaf was, en toen d. Moeder nu d. grafelijk-
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heid terugeischte, werd zij ondersteund door
d. hoogeren adel, terwijl Willem geholpen
werd door d. burgerijen en d. edelen, die bij
d. bloei der steden belang hadden. Dit was
d. aanleiding tot d. burgerkrijg; d. oorzaak lag
dieper: d. worsteling begon tuss. d. ondergaanden adel en d. opkomenden burgerstand.
Beierland is in algemeenen zin d. naam
v. 't rivier-eiland (waard) tuss. d. Oude Maas
.en 't Hollandsch diep ; 't Zuidelijk deel wordt
veelal Hoeksche waard genoemd, en daarvan
't Z.-0.-deel 't land v. Stroen. d. Dorpen Ouden Nieuw-Beierland liggen a. d. Oude Maas.
Hiervan is Oud-Beierland, dat 't meest Oostelijk ligt, en 5200 inw. telt, 't fraaiste en
grootste. Er is een goede haven. d. Bevolking
leeft voornamelijk v. d. landbouw, bijzonder
v. d. vlasteelt. d. Beierlandsche krieken zijn
vermaard; men zegt, dat doze zwarte krieken
haren geur verliezen en geheel verbasteren,
als zij uit Oud-Beierland worden verplant of
door eating op andoro grondon overgebracht.
Beijerinck. Onder d. waterbouwkundigen
v. dezen naam, die zich, vooral bij d. bovenrivieren, roem verworven hebben, behoort d.
inspecteur v. d. waterstaat WILLEM BEIJERINCK,
die door zijn uitgebreide praktische kennis
vele diensten a. 't Vaderland bewezen heeft.
Hij werd 2 Aug. 1756 to Nijmegen geb. en
ontving d. eerste opleiding in d. waterbouwkunde V. zijn vader M. BEIJERINCK, die als
geadmitteerd en beeedigd landmeter in Gelderland arbeidde, en was al vroeg bij d. uitvoering v. versch. werken langs d. rivieren
werkzaam. BRUNINGS schatte hem hoog, en d.
gewichtige verbeteringen, die volgens d. ontwerpen v. dozen waterbouwkundige, in en
na 1771 en in 1781 en 1782, door een gewijzigde
waterverdeeling, a. d. rivieren zijn toegebracht,
werden voor 't grootste deel door Beijerinck
uitgevoerd. Bij d. inval der Franschen in 1794,
leverde hij ontwerpen in, om door kunstmatige
overstroomingen v. d. Maas d. vijand to keeren. Gedurende d. Fransche overheersching
bleef hij a. d. verbetering v. d. loop der rivieren zijn levee wijden, inzonderheid door zijn
ontwerp tot 't sluiten v. d. Beneden-Rijn, dat
hij op bijzonderen last v. koning Lodewijk
opmaakte, en in generaal Krayenhoff een
groot voorstander vond, die daarvan in 1821
een volledig plan heeft uitgegeven onder d.
titel v. „Proeve v. een ontwerp tot sluiting
T. d. riv. d. Nader-Rijn on Lek, on 't storten v.
derzelver water op d. IJssel". Beijerinck heeft
niets in druk uitgegeven; doch d. vele Memori6n, die hij a. d. regeering inzond, on zijn
veelvuldige adviezen getuigen v. zijn groote
werkzaamheid. Hij overl. 6 Dec. 1808.
Beijerman (HuGo), geb. 5 Febr. 1791, to
Rotterdam, studeerde to Leiden in d. rechten,
deed na zijn promotie een reis naar d. Vereen.
Staten, en vestigde zich aanvankelijk als
advocaat te Rotterdam, maar word. achter.eenvolgens benoemd tot leeraar in geschieden aardrijksk. a. 't Instituut der Marine to
Medemblik, hoogl. in geschied. on Nederl. taal
to Deventer en in 1839 tot hoogl. to Amsterdam, als opvolger v. VAN KAMPEN, welk ambt
hij tot 1865 met eere bekleedde, waarna hij to
's Gravenhage ging wonen en daar 13 Juni
1873 overl. Behalve vele opstellen in tijdschriften on in druk verschenen redevoeringen bezitten wij v. hem: ,Over 't schrijven V.
d. Geschiedenis der Nederlanden" (1831) en
„Oldenbarneveld, 1. Staten v. Holland en Leyeester in 1585 en 1586" (1847).
Beijma is d. naam v. een oud Friesch
geslacht, afkomstig v. d. state Beijem bij
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Arum, on voorkomende op d. lijst v. Friesche
edelen, in 1504 voor hertog Albrecht v. Saksen
opgemaakt. Tot dit geslacht behoorde SJOERD
LIEUWES V. B., een der eerste onderteekenaars
v. 't Verbond der Edelen en trouw medestander v. Hendrik v. Brederode in diens aanslag op Amsterdam. Bij d. mislukking viol
hij in handen der Spanjaarden, en Alva deed
hem 1 Juni 1568 volgens een vonnis v. d.
Raad v. Beroerte onthoofden. — JUCKE JANS
V. B., een noel v. d. vorigen, gob. in 1539, studeerde to Leuven on to Orleans, on vestigde
zich als advocaat to Leeuwarden, maar na d.
onthoofding v. SJOERD week hij, ijverig voorstander der hervorming, uit naar Wittenberg;
hij werd daar hoogl. in d. rechtsgeleerdheid,
in 1581 to Leiden, in 1586 to Franeker en overl.
15 Juli 1598 to Leeuwarden. Eenige zijner
rechtsgel. werken zijn door zijn zoon LAMBERT V. B., die secretaris der Gedeputeerde
Staten v. Friesland was en in 1658 overl.,
uitgegeven. — COERT LAMB. v. B. THOE KINGMA,
een vurig Patriot, gob. 5 Febr. 1753, studeerde
te Leiden, en word in 1781 secretaris v. Westdongeradeel. Hij nam ijverig deel a. d. burgertwisten v. 1787, en belastte zich met 't
defensiewezen en d. versterking v. Franeker.
Toen d. Patriotten 't onderspit dolven, week
hij naar Frankrijk, waar d. Fransche regeering hem aanstelde tot commissaris-generaal
v. d. uitgewekenen. Na d. omwenteling v. 1795
vaardigden d. Friezen hem of naar d. Nationale Vergadering to 's Gravenhage, waar hij
door zijn uitgebreide rechtskennis gewichtige
diensten bewees, maar waar hij ook deelde
in d. herhaalden ommekeer v. bewind. In Juli
1798 werd hij advocaat-fiskaal der middelen in
Friesland, maar toen Lodewijk Napoleon koning werd, legde hij zijn betrekking neder.
Hij ging ambteloos to Dronrijp wonen, waar
hij 7 Sept. 1820 overl. In Frankrijk had hij
een „Apologie of Verantwoording" (s. Omer,
1792) uitgegeven. — JULIUS MATTH. V. B. THOE
KINGMA, zoon v. d. vorige, gob. 25 Sept. 1781
to Ternaard, trad in d. staatsdienst, werd lid
v. d. Provinc. Staten v. Friesland on in 1825
grietman v. Franekeradeel. Hij was in 1827
medeoprichter en voorzitter v. 't Friesch genootschap voor geschied-, taal- on oudheidk.
Hij overl. 14 Sept. 1847, vier zonen nalatende, die
allen in gewichtige staatsbetrekkingen traden.
Den (JoH. DAV.), in 1754 to Chemnitz gob.,
werd door eenige menschenvrienden, die d.
grooten aanlog v. d. knaap opmerkten, in d.
gelegenheid gesteld, to Leipzig in d. rechten
to studeeren. Hij het echter d. studio varen
en werd acteur bij een reizenden troop tooneelspelers. Karl von Dalberg maakte d. Hertog v. Gotha op zijn buitengewoon talent
opmerkzaam, die hem in 1777 a. zijn hoftheater
verbond. Toen dit in 1779 opgeheven werd,
nam hij een uitnoodiging aan om zich a. 't
Keurvorstelijk tooneel te Mannheim to verbinden. Hij stierf 13 Aug. 1794. Als tooneeldichter onderscheidde hij zich door rijkdom
v. winding, vooral in 't blijspel, en vloeienden
dialoog, doch men beschuldigt hem v. oppervlakkigheid. Hij schreef: „Die Spieler". (Mannheim, 1783); „Die Schauspielerschule" (Mannheim, 1786); „Dietrich von Ruben" (ibid. 1786);
„Armuth and Hoffart" (Berlin, 1789); „Curd
von Spartau" (Mannheim, 1790); „Die Einelde"
(ibid. 1791); „Die Familie Spaden" (Zurich u.
Leipzig, 1794), waar in dat zelfde jaar in twee
dln zijn „Sammtliche Schauspielen" in 't Licht
kwamen. In 1797 verscheen daar zijn „Bettelstolz". Zijn Z0011, KARL THEOD. BEIL schreef:
„Raphael von Aquilles", Trag. (Mannheim,
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1819); „Alexander von Macedonien", Schausp.
(ibid. 2e dr. 1826); „VergeHung'', Drama (ibid.
1826), alle in dichtmaat.
Beilen is een welvarende gemeente met
ruim 4000 inw. in d. prov. Drente, 16 KM. t. Z.
V. Assen, a. d. spoorw. v. deze stad Meppel
en a. d. Beilervaart, met veel veenkolonien.
_Belling (ALBERT of ALBRECHT) verdedigde
in 1425 't slot v. Schoonhoven tegen FLORIS
V. KIJFHOEK, Hoeksch bevelhebber, in dienst
V. Jacoba V. Beieren. Na zes woken moest
hij tot d. overgaaf besluiten, en d. bezetting
werd begenadigd behalve BEILING, die naar
't wreede krijgsrecht dier tijden veroordeeld
werd om levend begraven to worden. Hij verzocht een maand uitstel tot 't verwerven v.
losgeld en 't regelen zijner zaken, en kwam,
toen hij niet slaagde, getrouw a. zijn woord
terug, waarna 't vonnis a. hem op een molenwerf bij Schoonhoven voltrokken werd. d.
Historische critiek heeft d. waarheid v. dit
gruwelstuk betwijfeld en bewezen, -dat in d.
archieven v. Schoonhoven d. handteekening
v. A. BEILING voorkomt met veel later dagteekening dan 1425. Wijl echter daartegen gebleken is, dat to Schoonhoven meer personen
d. naam v. Allert of Albrecht Boiling droegen,
is tot nog toe niet voldingend bewezen, dat
d. daad niet gebeurd is.
Reilstein (FRIEDR. KONR.), geb. 17 Febr.
1838 to s. Petersburg, bestudeerde in Duitschland d. scheikunde onder d. leiding v. Bunsen,
Liebig on WOhier, werd to Gottingen buitengewoon hoogl., maar legde deze betrekking
neder, toen hij in 1866 in zijn geboorteplaats
tot leeraar in d. scheikunde beroepen werd.
Hij onderzocht met groote scherpzinnigheid
d. bestanddeelen v. petroleum, naphtaline,
benzol e. d. g., vond daarin eenige to voren
onbekende elementen en schreef in 1882 een
„Handbuch der organischen Chemie", dat buitengewone opmerkzaamheid trok.
Reins (HENDRIK), geb. to Groningen in 1835
on daar overl. 20 Sept. 1888, studeerde in d.
geneeskunde to Groningen, Berlijn on Parijs,
en vestigde zich als arts in zijn geboortestad.
Samenwerkend met zijn brooder JAN FREDERIK B., leeraar in d. wis- en natuurk. a. 't
gymn. to Assen, ontdekte hij bij 't zoeken
naar een beweegkracht, die d. stoom kan vervangen, dat dubbel koolzuur natrium, als 't
in gesloten retorten verhit wordt, een deel v.
't koolzuur loslaat, en grondde op deze vinding d. onderneming v. een fabriek, waarin
toestellen worden vervaardigd tot 't bereiden
v. koolzuur. Zjjn brooder vond daarbij 't middel
om raetaalvrij koolzuurhoudend water in
zoogen. kogelflesschen to brengen, 'tgeen sedert
onder d. naam v. spuitwater een algemeen
gebruikt artikel geworden is.
Beira is eon prov. v. Portugal, tuss. d.
riv. d. Doero, d. Taag en d. prov. Estremadura,
wordt in Opper- on Nader-Beira verdeeld, on
telt op 435 vk. geogr. mijl 1 400 000 bow. 't
Noordelijk en Oostelijk deal is woest on bergachtig; d. Malhao-de-Serra bereikt daar een
hoogte v. 2600 M.; 't land daalt naar 't Weston glooiend of en vormt een breeden, deels
zandigen, deels moerassigen kustrand, doorsneden v. d. riv. d. Doega en d. Mondego.
't Bovenland blijft lang met sneeuw bedekt,
doch d. hellingen der bergen zijn met goede
weiden bekleed, waar vooral schapenfokkerij
gedreven wordt. Hooger groeit d. schoone
Portug. cypres, die op d. ceder v. d. Libanon
gelijkt, on er zijn dichte Bike- on kastanjewouden, waar d. varkensteelt bjjzonder bloeit,
want d. Lissabonsche hammen, die eigenlijk
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uit Beira komen, zijn vermaard. d. Berg-terrassen worden voor d. cultuur v. oltjven,
oranje-appelen en druiven gebruikt. In d. lagere
vochtig warms streken tiert voornamelijk
male, on d. eenigszins hoogere brengen tarwe,
gerst on rogge voort. d. Mijnwerken zijn er
van weinig beteekenis en 't vroeger winstgevende goudwasschen is bijna to niet geraakt.
d. Bewoners zijn arm, maar nijver, eerlijk on
opgeruimd; zij leven v. landbouw, veeteelt,
visscherjj on handel in olie, vruchten, kaas,
ham, wol, honig, was, zout on molensteenen.
Fabrieken zijn er niet. d. Hoofdstad is Coimbra.
Beiram heet bij Turken 't groote feest,
dat onmiddellijk op d. Ramadan volgt (zie
dat art.); d. geringen brengen dan a. d. aanzienlijken geschenken, een gebruik, dat zich
voorheen ook tot d. christenen uitstrekte, die
a. d. Pasja's on Kadi's, soortgelijke geschenken geven moesten. 't Feest begint op d. eersten dag v. d. maand Sjewwal on duurt drie
dagen. d. Kleine Beiram, ook Kurban-Beiram,
dat is offerfeest genoemd, vangt 70 dagen later,
d. tienden der maand Silhidsj , aan en duurt
vier dagen. Men slacht dan schapen en geiten,
die a. minvermogenden worden uitgedeeld.
Beireis (GOTTFRIED CHRISTOPH), geb. 2 Mrt
1730 to Miihlhausen in Thuringen, toonde reeds.
in zijn jeugd grooten aanleg en veel leergierigheid, zoodat hij reeds met velerlei wetenschap toegerust, in 1750 naar d. hoogesch. to
Jena ging en daar in drie jaar d. rechten, d.
natuurk. on d. geneesk. bestudeerde. Hij deed
daarna een geheimzinnige reis, zooals hij opgaf,
naar Indio en China, schoon 't waarschijnlijk
is, dat hij zich tot W.-Europa bepaald heeft,
en daar veel geld won door 't verkoopen v.
scheikundige geheimen. In 1756 kwam hij in
Thuringen terug ; hij hervatte zijn studiOn
in d. genees- on heelkunde, en verwierf daarin
zulk een naam, dat hij a. d. universiteit to
Helmstedt achtereenvolgens tot hoogl. in d.
natuurk., in d. geneesk. en in d. heelk. werd
aangesteld on in 1802 lijfarts v. d. hertog v.
Brunswijk werd. Hij OVell. 17 Sept. 1809. BEIREIS
was een zonderling man, die een groot aantal
wetenschappen degelijk en grondig doceerde,
daarbij een uitgebreide praktijk ijverig, gelukkig en onbaatzuchtig beoefende, maar hij
omgaf zich met zeker waas v. geheimzinnigheid, en ging voor een alchimist door, die d.
steep der wijzen gevonden had. Hij won veel
geld door bereidingswijzen v. kleurstoffen on
v. hout-azijn to verkoopen, leefde ongehuwd
on afgezonderd, en besteedde zijn geld a. 't
verzamelen v. kunstvoorwerpen, oudheden on
natuurk. zeldzaamheden en instrumenten. Hij
beweerde o. a. in zijn museum een diamant v..
6400 karaat to bezitten, die echter later bleek
slechts een keisteen v. Madagascar to wezen.
-.Heftier (WILH. GOTTL. FRIEDR.), geb. 17 Febr.
1745, to Reutlingen in Wiirtemberg, studeerde
to Tilbingen in d. rechten en in d. wiskunde,
werd in 1767 advocaat, maar werd in 1773 to
Mitau tot hoogl, in d. wiskunde beroepenr
waar hij 24 Sept. 1811 overleed. Zidn sterrek,
waarnemingen, voorlezingen en schriften zijn
v. groot nut geweest. LALANDE gebruikte Beltlers waarnemingen v. d. manen v. Jupiter..
In 1779 verscheen zijn: „Nova analysis aequationum cubicarum" on in 1811 zijn work „Von
den Planeten unseres Sonnensystems".
Bejar is een sterke stad met 11 000 inw. in
d. Spaansahe prov. Salamanca, gebouwd op een
steile rots, met hooge muren on Gothischepoorten. Er is wolhandel on laken-industrie..
In 't dal is een zwavelbron met een temperatuur v. 270 C.
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Balm (JoH. DE), Of JAN VAN DER BEKE) een

kanunnik te Utrecht, volgens sommigen to
's Hertogenbosch gab., is d. schrijver v. d. beroemde kroniek der Utrechtsche bisschoppen
(Chronicon Episcoporum Trajectensium), die met
fabelachtig vroege tijden aanvangt en tot 't
jaar 1393 loopt. Hij bearbeidde daze echter
slechts tot 1350. Wat er na 1350 is bijgevoegd,
is v. een lateren, onbekenden schrijver. Daze
kroniek is eerst door Furmerius („Franequerae, 1611), maar daarna veel beter to Utrecht
(1643) met uitmuntende aanteekeningen v. Buchelius uitgegeven. Prof. Mattheus gaf in zijn
„Analecta" t. III een oude Hollandsche vertaling dezer kroniek in 't licht.
.Be.kentenis (confessio) is in rechten een
verklaring door d. beklaagde voor d. rechter
afgelegd, dat hij 't hem ten laste gelegde kwaad
heeft gepleegd. Zulk een verklaring, vrijwillig,
met bewustzijn, volledig, en met opgaaf v.
beweegredenen gedaan, is een bewlismiddel,
reeds door d. Rom. rechtsgeleerden d. „regina
probationum" (koningin der bewijzen) genoemd. In ons Burgerlijk recht levert d. gerechtelijke bekentenis een volledig bewijs op;
een mondelinge bekentenis buiten rechten kan
alleen gelden, als die gestaafd is door getuigen. In ons Wetboek v. Strafvordering worden
alleen als bewijsmiddelen erkend : bewijzen
door getuigen, schriftelijke bewijzen, bekentenis en aanwijzingen. Een bloote bekentenis
door geenerlei in 't geding bekende omstandigheden bevestigd, geldt niet als bewijs.
B e.kerhouten zijn ronde, onbeslagen en
ongeschilde qtammen, komende onder 't ruighout uit d. Oostzee, lang omtrent 2 M., en
10 a 12 cM. dik. Zij worden meest door d.
draaiers gebruikt.
B ekermos (Cladonia) heet een plantengesl.
uit d. fam. der Korstmossen (lichenes), v. d.
overige onderscheiden door komvormige, bruinroode schildjes, die op holle stelen uit 't schubbige, vlakliggende loof to voorschijn komen.
Rendiermos (Cladonia rangiferina) is een
onwaardeerbaar gewas voor d. Poolgewesten,
en 't gewone bekermos (C. pyxidata) groeit in
ons vaderland veelvuldig op heidegronden en
in bosschen.
B ekerzwam (Peziza), is d. naam v. een
plantengesl. uit d. klasse der zwammen (fungi)
uit d. groep der schffdragenden (discomyceten).
d. Soorten v. dit geslacht vormen zeer eonvoudig bewerktuigde napjes of concave schijfjes, op wier binnenvlakte zich d. sporen afscheiden.
.Be.kes is een Hongaarsch comitaat, Oostelijk v. d. Theiss, 62 vk. geogr. mijl groot,
met 230 000 bew. 't Is een vruchtbare, maar
ten deele moerassige vlakte, v. d. Korosj
doorstroomd. Er groeit veal tarwe en wijn
maar geen hout. d. Hoofdplaats is Bekeswar,
een open vlek met 23 000 meest protest. inw.
.Be.kjen (PIETER) was een schuitevoerder
to Amsterdam, die met zijn doopsgezinde geloofsgenooten heimelijke oefeningen in zijn
vaartuig hield, waarvan een schoone schilderij
bestaat, vervaardigd door C. J. L. Portman
en P. J. Schotel. BEKJEN ward gegrepen en in
1569 verbrand.
Bekken (PELVIS) is in d. ontleedkunde d.
naam v. d. holte, die door eenige beenderen
onder a. d. romp wordt gevormd. Zij is v. boven
en v. onder geopend, en heeft d. gedaante v.
een omgekeerden, afgeknotten kegel, die v.
voren naar achteren te zamengeperst is. d.
Basis, die d. heupen vormt, ligt naar boven.
Zij bestaat uit vier beenderen, die door kraakbeenderen en banden met elk. vereertigd zijn,
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uit d. beide heupbeenderen, 't heiligbeen en 't
stuitbeen. leder heupbeen wordt in drie deelen
onderscheiden: 't bovenste gedeelte noemt men
't darmbeen, 't onderste 't zitbeen en 't voorste
't schaambeen. d. Kom, die d. kop v. 't dijbeen
opneemt, ligt in d. buitenste zijde v. 't bekken,
en wordt door d. vereeniging v. d. drie stukken gevormd; d. bovenste rand v. 't heupbeen
wordt d. kam v. 't darmbeen genoemd. Op 't
zitbeen rust 't lichaam gedurende 't zitten,
en d. onderste ovaalvlakken v. dit been heeten
d. zitbeensknobbels. d. Vereeniging v. beide
schaambeenderen vormt d. boog der schaambeenderen; daze zijn door eon vaste, vezelige
zelfstandigheid zoo a. elk. verbonden, dat zij
zich niet kunnen bewegen (symphysis s. synchondrosis ossium pubis). Een lijn binnen 't,
bekken getrokken, v. d. vooruitstaanden rand
(promontorium) v. d. inwendige oppervlakte
v. 't heiligbeen, langs d. zijden v. 't heiligbeen,
v. d. darmbeenderen langs d. dwarsen arm
der schaambeenderen, die a. weerszijden bij
d. vereeniging der schaambeenderen eindigt,
noemt men d. boogsgewijze lijn (linea arcuata).
Door daze wordt 't bekken in twee deelen
gescheiden, 't bovenste of 't groote en 't
benedenste, 't kleine of eigenlijke bekken geheeten. d. Bovenste opening is d. ingang,
d. onderste d. uitgang. 't Bekken is v. buiten
met spieren bedekt, die zich ook a. d. binnenzijde bevinden. 't Bevat een deel der dunne
darmen en d. endeldarm. d. urineblaas, eaten
on zenuwen, bij d. man d. zaadblaasjes on bij
d. vrouw d. baarmoeder en d. eierstokken. 't
Bekken is bij d. vrouw grooter dan bij d.
man, en terwijl d. man d. vrouw in breedte
der schouders overtreft, is d. vrouw breeder
in d. heupen. Een nauwkeurige kennis v.
't vrouwelijke bekken, v. zijn assen en afmetingen is voor d. verloskundige v. groot
gewicht on men heeft daarom ook opzettelijke werktuigen, pelvimeters, bekkenmeters, bedacht, om d. middellijn of conjugaten to bepalen.
Misvormingen in d. beenderen v.'t bekken, die
vooral door zoogen. Engelsche ziekte veroorzaakt worden, zijn dikwijls oorzaak v. een
moeilijke verlossing, die hierdoor zelfs langs
d. natuurlijken weg onmogelijk worden kan.
Verg. Nageli „Das Weibliche Becken in Beziehung auf seine Stellung and die Richtung
seiner Hdhle, nebst Beitrage zur Geschichte
der Lehre von den Beckenaxen" (Carlsruhe,
1825); L. F. v. Froriep „Lieber die Lage der
Eingeweide im Becken, nebst einer Darstellung desselben" (Weimar, 1815); Wellenbergh
„Proeve over d. doeltreffendsten pelvimeter"
(Rotterdam, 1831).
_Bakken (Fr. bassin) beduidt in d. aard.
rijksk. een vlakte, tuss. hoogere streken zoo
gelegen, dat 't v. versch. zijden afkomende
water daar samenvloeit. Bekken (Fr. cuvette,
Hd. Schale) is d. naam v. een wijde ondiepe
kom, bestemd om vocht to bevatten, zooals
't doop-, wasch-, scheerbekken. Bekken (Fr.
cymbale) is een muziek-instrument, bestaande
uit twee concave metalen schijven, a. d. bolls
zijden v. handvatten voorzien. Zij geven een
doordringend, niet in toonhoogte verschillend
geluid, en dienen, om d. maat met sterken
nadruk aan to geven. d. Turksche bekkens
zijn in W. Europa nog niet gel:ivenaard, zij
zijn hard, bros, blijkbaar gehamerd, en bestaan
even als d. Chineesche tamtams waarschijnlijk
uit 78 pct koper on 22 pct tin.
.Be.k.keneel (Fr. crane, Hd. Hirnschale, Eng.
skull) is 't samenstel v. beenderen, waarbinnen d. hersenen zijn vervat, d. hersenpan, d.
schedel.
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Bekker (BALTHAZA.R) was een uitstekend
godgeleerde, 25 Dirt 1634 to Metslawier in Friesland gab. Hij studeerde to Groningen en Froneker, on bekleedde in ondersch. gemeenten 't
predikambt, doch ward om zijn gevoelens over
sommige leerstellingen voor een neoloog en
Cartesiaan gehouden. In 1679 vestigde hij zich
te Amsterdam, waar hij door zijn schriften
groot opzien baarde. Hij beweerde in 1683 in
een werkje over d. kometen, dat zj noch
voorteekenen noch voorboden v. rampen
waren, on bestreed in 1691 in zijn „Betooverde wereld" 't bijgeloof aangaande d. macht en d.
invloed v. spoken en booze geesten op d.
menSchen. Daze bewering, met bijbelplaatsen
gestaafd, bracht veler pennon in beweging.
Hij drong er op aan, dat zijn werk door d.
synods zou onderzocht worden ; doch daze
verwierp d. daarin vervatte gevoelens, en
ontzette hem v. 't predikambt. Hij stierf in
1698, zonder dat hij d. leerstoel weer mocht
beklimmen; wegens zijn geleerdheid en braafheid genoot hij nochtans hooge achting, en
zijn werk heeft 't geloof a. spoken d. bodem
ingeslagen. Verg. dr. Diest Lorgion „Balthasar
Bekker to Franeker on to Amsterdam" (Gron.
1848-1851, 3 dln). d. „Betooverde Wereld" is in
versch. talon overgezet. Behalve op medailles
bestaan er 13 of 14 versch. of beeldingen v. hem;
hij was zoo leelijk, dat hij, volgens 't gezegde
v. een tijdgenoot, niet vervaard voor d. duivel
behoefde to zijn, wijl hij dezen alleen door
zijn gezicht op d. vlucht kon jagen. La Monnoye doelt daarop in 't volgende bijschrift:
Oui, par toi, de Satan la puissance est bridOe,
Maas to n'as cependant pas encore assez fait:
Pour nous ()ter du diable entierement l'idee,
Bekker, supprime ton portrait.
Zie Kist on Roijaards „Ned. Archie' (d. IX);
Schwager „Beitrag zur Geschichte der Intoleranz oder Leben Bekkers" (Leipzig. 1700), on
G. Roskoff ,Die Geschichte des Teufels" (Wien,
1869, in 't I4ederl. vert. door Carpentier Alting).
Bekker (ELIZABETH), d. begaafde Nederlandsche schrijfster, die met haar vriendin
AGATHA. DEKEN d. schoone werken schiep, die
wij onder d. naam v. WOLFF en DEKEN kennen,
was gab. to Vlissingen op 24 Juli 1738, en
gehuwd met Adriaan Wolff, predikant to
Beemster. Zij schreef reeds jong geestige opstellen on gedichten, maar eerst na d. dood
v. haar man zette zij zich met haar trouwe
gezellin a. 't schrijven v. d. reeks geestige
romans in briefvorm, die een blijvend sieraad
onzer letterkunde zijn door oorspronkelijkheid,
natuurlijkheid on menschkundigen inhoud. In
1782 verscheen „Sara Burgerhart" (2 dln, veelmalen herdrukt); in 1784 „Willem Leevend";
in 1787 Abraham Blankaard" en in 1793 „Cornelia Wildschut". Om hare staatk. gevoelens
moesten d. beide vriendinnen bij d. burgertwisten v. 1787 uitwijken. Zij vestigden zich
toen to Trevoux in Bourgondig, waar zij
d. stormen der omwenteling, meermalen in
levensgevaar, doorstonden on keerden in 1795
in 't Vaderland terug. Zij schreven nog:
„Wandelingen door Bourgogne"; „Brieven
over d. Opvoeding"; aardige, met grooten
bijval ontvangen „Oeconomische liedjes" en
vele vertalingen. E. BEKKER overl. 25 Nov.
1804 to 's Gravenhage.
Dekker (AUG. immiNtrAL), gab. 21 Mei 1785
to Berlijn en daar overl. 7 Juni 1871, was een
ij v•erig beoefenaar der oude letteren. Hij was
Binds 1812 buitengew. hoogl. a. d. univers. to
Berlijn, en deed herhaaldelUk reizen naar d.
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voorn. steden v. Europa, om oude handschriften to raadplegen, en ward daardoor in staat
gesteld tot 't bezorgen v. zeer nauwkeurige
uitgaven v. klassieke auteurs. Zijn zoon ERNST
DIM. B., gab. to Berlijn in 1827, ward hoogl.
in d. rechtsgeleerdheid, eerst to Greifswald on
in 1874 to Heidelberg. Hij schreef belangrijke
rechtsgel. werken, o. a. „Theorie des heutigen
deutschen Strafrechts" (1859); „Die aktionen
des rOmischen Privatrechts" (2 dln, 1873) en
„Grundrisz zu Pandektenvorlesungen" (1874).
Be.klemming ('t Recht v.) is een zakelijk
recht, om eens anders grondeigendom te gebruiken on to laten gebruiken, en dat gebruik,
zoolang 't niet door vrijsterving of andere
vooraf bepaalde redenen vervalt, op zijn erfgenamen of andere rechtverkrijgenden to doen
overgaan, tegen betaling v. onveranderlijke
jaarlijksche huur en v. d. geschenken, die bij
overgang of andere bepaalde gevallen bedongen zijn, en onder verplichting om alle
v. d. grond geheven wordende belastingen to
voldoen. Personen, die op daze wijze erfpachtens zijn, worden beklemde meiers genoemd,
en bestaan — behoudens enkele gevallen in
Friesland en Drente — enkel in d. prov.
Groningen. 't Werkt in zooverre weldadig,
dat d. erfpachter, bij d. zekerheid, dat wat
hij a. d. grond verbetert, hem of d. zijnen ten
goede komt, 't land niet uitmergelt, maar
naar vermogen in gunstigen staat brengt, en
dat versnippering v. grondeigendom door 't
beklemrecht tegengegaan wordt.
Beklinking of inklinking, ook verzinking v. gronden, heat bij d. uitvoering
v. aardwerken 't verschijnsel, dat d. uitgegraven en a. d. dijken of andere aardwerken
opgebrachte aardspecie een minderen inhoud
oplevert, dan die in d. uitgegraven putten
wordt opgemeten; dit wordt veroorzaakt door
d. uitdroging der a. d. lucht blootgestelde stof.
d. Beklinking is verschillend naar d. aard
der specie; on 't is v. belang om bij 't maken
v. berekeningen daarop bedacht to zijn, wijl
dit bij groote werken een aanzienlijk verschil
kan geven. Bij sommige grondsoorten kan
daze boklinking h 'Is, bij veen- of moergronden bij kleiachtige gronden a 1/G

enbijgodklrsmnogider
bedrageni bij droge zandgronden is weinig of
geen anklanking. Om d. beklinking eener specie
vooraf to onderzoeken, wordt een koperen of
ijzeren cylinder gebrinkt v. ongeveer 15 cll.
middellijn on 3 dM. hoogte, bij wijze v. een
grondboor gemaakt; doze steekt men in d.
grond, en als d. cylinder er vol specie uitgehaald is, loot men daze drogen, waarna men
d. gedroogde aarde wader in d. cylinder doet,
om to weten, walk deel ledig blijft.
Bekrammen beet 't bedekken v. d. gronden v. een dUk met stroowerk tegen 't nitslaan, en wordt ook bematten genoemd. Bekrammen beduidt ook wel eens 't beveiligen
v. d. glooiing v. eon dijk door eon of ander
middel tegen d. slag des waters. Men zie over
d. versch. dUkbekleedingen, rijs- en paalwerken
on bekrammingen d. verhand. v. Goudriaan.
Bel of Delius, d. afgod, wien to Babylon
d. hoogste eer ward bewezen, was aanvankelijk dezelfde als Bala, maar ward in later
tijd v. dezen in zooverre onderscheiden, dat
Bel, even als bij d. Romeinen Jupiter en bij d.
Grieken Zeus, als d. opperste der goden ward
aangebeden. In d. schriften der Sabae6rs wordt
Bel voorgesteld als d. planeet Jupiter.
Del (mA.rrEuAs) of Delius, eon Hongaarsch
geschiedschrUver, ward in 1684 to Ocsova gab.
Hij premoveerde to Halle, ward leeraar en
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directeur a. 't Seminarium to Neusohl, later
a. 't Lyceum te Presburg, waar hij in 1749
overl. Zijn kennis was uitgebreid en zijn geheele leven a. 't onderzoek der Feschiedenis
-v. Hongarije gewijd. Zijn Hungariae antiquae
•et novae prodromus" (Neurenb., 1723) bevat
grondige en belangrtjke onderzoekingen over
(1. eerste tijden der Hongaarsche geschiedenis.
Tan zijn „A.dparatus ad historiam Hungariae"
4Presb., 1735—'46), waarin alle uitgegeven en
onuitgegeven bronnen tot d. geschiedenis v.
Hongarije zouden vermeld worden, verscheen
slechts 't begin, welks rijkdom ons 't staken
v. 't werk doet betreuren. BOl's voornaamste
werk is echter d. „Notitia Hungariae novae
historico-geographica" (Weenen, 1735—'42), dat
over ieder comitaat afzonderlijk geschiedkundige en statistieke opgaven bevat. In handschrift was 't werk voltooid; doch in d. vier
gedrukte deelen zijn slechts d. comitaten
Presburg, Sohi, Turots, Liptau, Pest, Nograd,
Bacs, Neutra, Hont en Wieselburg beschreven.
't Overige deel v. 't handschrift is bij een
vaart op d. Donau grootendeels door 't water
beschadigd en onleesbaar geworden.
Bela is d. naam v. vier koningen v. Hongarije. BELA. I, uit d. stam v. ARPAD, een jonger
broeder v. koning ANDREAS, doorleefde een
gevaarvolle jeugd, maar huwde met een zuster
v. koning CASIMIR v. Polen, en trok met Polen
e Magyaren tegen zijn brooder op, dien hij in
1061 versloeg en als koning opvolgde. Hij
stierf reeds in 1063 door een val v. 't paard,
maar had orde in 't binnenland en Hongarijes
onafhankelijkheid tegenover 't buitenland gehandhaafd. BELA II, d. Blinde, een kleinzoon
v. d. vorige, regeerde v. 1131 t. 1141. Als
knaap was hij op last v. koning KOLOMAN
V. 't gezicht beroofd, en hij nam daarvoor
als koning wraak op BORIS, Kolomans zoon.
BELA III bracht Hongarije t ot rust, orde on
welvaart, vereenigde er in 1180 Dalmatia made,
leefde in verbond met keizer Frederik Barbarossa on overl. in 1196. BELA. IV was een
zoon V. ANDREAS II, die in 1217 ter kruistocht
ging on d. regeering a. zijn onmondigen zoon
overliet, onder regentschap v. Johann, aartsbisschop v. Gran. Hij geraakte later in onmin
met zijn vador, die door d. adel tot 't verleenen v. een „Magna Charter" gedwongen ward,
en verloor d. slag a. d. Sajo tegen d. Mongolen, die zijn land overstroomden en een
g
Hij poogde na hun
jaar fan
vertrek zijn gezag to herstellen, d. steden to
herbouwen, d. landbouw tot bloei to brengen
on overl. in 1270.
Belasting (Fr. impot, Hd. Steuer, Eng. tax)
noemt men 't deel onzer inkomsten, dat, wij
moeten afstaan ter voorziening in d. behoeften
v. 't algemeen. Daaronder is to verstaan, wat
wij opbrengen ten behoove v. d. staat, v. d.
provincie en v. d. gemeente.'d. Opbrengst der
belastingen strekt, om d. regeering in staat
to stellen , d. uitgaven in 't algemeen belang
to doen, die niet door bijzondere personen of
vereenigingen kunnen geschieden. Belastingen
zijn derhalve nuttig en noodzakelijk, als zij
met hooger worden opgevoerd, dan volstrekt
noodig is voor 't genoemde oogmerk. d. Regeeringen en vele bijzondere personen denken
hierover dikwerf anders, omdat zij v. d. dwaling uitgaan, dat al wat door d. ingezetenen
wordt opgebracht, door d. regeering weder
wordt uitgegeven, en alzoo ten slotte weder
a. 't publiek wordt terug betaald. d. Regeering
heft belastingen en vermindert daarmede 't
vermogen v. allen, zonder daarvoor lets in
plaats to geven. Zij geeft die sommen vervolI.
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gens uit in tractementen a. ambtenaren, a.
materialen, a. personen, die hunne diensten
of hunne waren a. d. staat leveren. d. Regeering neemt v. d. een, 'tgeen zij a. d. ander
betaalt. Zij verplaatst derhalve slechts d. rijkdom, een taak, die haar, buiten volstrekte
noodzakelijkheid, niet voegt. Daarenboven zullen d. sommen, die op deze wijze afgaan v.
't zuiver inkomen (waarvan in d. regal d. belastingen betaald worden), niet tot kapitaal
kunnen worden opgelegd, maar voor een groot
deel onvoortbrengend verteerd worden. Door
d. onmisbaarheid v. algemeene uitgaven on
d. behoefte, om daarin to voorzien, vindt men
reeds v. d. vroegste maatschappelijke toestanden of belastingen vermeld. In verschillende
tijden warden daaraan verschillende namen
gegeven, zooals heffingen, subsidien, onderstanden, tollen, schot en lot, beden on omslagen. In d. oudste tijden, on in minder
beschaafde maatschappijen ook nog thans,
worden d. staatslasten in natura of in 't verrichten v. persoonlijke diensten voldaan. Later
gingen zij over in geldelijke heffingen, die
somtijds door 't hoogste gezag naar willekeur
geschiedden, later, bij meerderen bloei on
onafhankelijkheid der bevolking, bij wijze v.
subsidion on beden door d. vorsten moesten
verworven worden, on waarvoor zij niet zelden vrijheden on privilegien schonken. Dit
was reeds eenigermate 't beginsel v. een constitutioneel stelsel, thans in d. meest beschaafde staten toegepast, volgens 'twelk alle
staatsbehoeften on d. middelen tot dekking
daarvan, in d. wetgevende volksvertegenwoordiging moeten onderzocht, besproken en goedgekeurd worden. 't Volk kan dan niet hooger
belast worden, dan door zijn eigen afgevaardigden wordt gebillijkt.
't Streven echter der regeeringen, om groote
uitgaven to doen, om vele afhangelingen to
hebben, om grooten staat to voeren, om haren
werkkring uit to breiden, heeft steeds d. belastingen hoog doen opvoeren. Onderzoeken
wij d. toestand v. d. staten der oudheid, bijy.
in Griekenland en Itali6, wij vinden er bijna
alles belast, on d. fiscaliteit tot een hoogte
gestegen, grooter dan in eenige hedendaagsche
maatschappij. Er bestond toen geen eigenlijk
stelsel, alles wat belastingen betrof, berustte
op willekeur on was beginselloos. Zelfs in nog
veal later tijden meende men, dat 't weinig
uitmaakte, hoe men belastte, en het er voor
d. regeering alleen op aankwam, d. grootst
mogelijke sommen te verkrijgen. Eerst toen
men d. staathuishoudkunde als wetenschap
begon to beoefenen, toen Adam Smith deze
in 't laatst der vorige eeuw tot d. wetenschap
v. d. volkswelvaart verhief, ontstond ook over
't belasting-wezen helderder inzicht. Smith
gaf vier hoofddenkbeelden aan, die bij alle
belastingen ten grondslag moeten liggen, en
die zich zoo zeer door rechtvaardigheid en
juistheid aanbevelen, dat zij door bijna alle
deskundigen worden erkend, en men in d.
practtjk alom meer naar d. verwezenlijking
er van streeft. Daze beginselen zijn: 1°. dat
alle burgers v. elken staat verplicht zijn tot
ondersteuning der regeering in evenredigheid
v. hun vermogen, d. i., in evenredigheid v.
d. inkomsten, die ieder hunner onder bescherming v. d. staat geniet, bij te dragen; 2°. dat
d. belasting, die ieder verplicht is to betalen,
vast bepaald on niet willekeurig moat zijn;
3°. dat iedere belasting moat geheven worden
op d. wijze, die voor d. belastingschuldige 't
minst drukkend of belemmerend is; 4°. dat.
iedere belasting zoo behoort te. worden inger
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richt, dat die zoo weinig mogelijk, boven 'tgeen
daarvan in d. schatkist vloeit, a. d. kassen
der ingezetenen ontneemt. Deze beginselen
zijn voor ons thane zoo eenvoudig, dat wij
ons bijna niet kunnen voorstellen, dat ztj nog
geen eeuw geleden zoo algemeen miskend
werden. Men bezwaarde d. rijke wel 't meest,
maar alleen omdat v. hem 't meest to verk "gen vial; doch men gebruikte geenerlei
hulpmiddelen, om vermogen of inkomsten to
berekenen, en d. 4e regel werd zoozeer veronachtzaamd, dat in Frankrijk, voor dat Sully
a. 't bestuur der geldmiddelen kwam, v. d.
jaarlijksche opbrengst v. 150 000 000 livres
slechts 30 000 000 livres in d. schatkist kwam;
't overige ging a. d. administratie on d. pachters verloren.
Ofschoon 't er nog verre af is, dat d. gestelde beginselen een zuivere toepassing vinden, kan men echter zeggen, dat er meer en
moor naar gestreefd wordt. d. Invoering ervan
is niet zoo gemakkelijk als dit schijnt; er
rijzen uit d. gestelde regelen vele vragen en
moeilijkheden op. Vooral uit d. eerste ontspruit
d. zwarigheid, om tot een eenigszins juiste
kennis v. 't vermogen of inkomen v. ieder
burger to geraken, en d. belastingen hiernaar
to wijzigen. d. Statistiek heeft hiervoor reeds
veel gedaan, maar nog veel meer blijft haar
to verrichten- over. 't Vermogen of inkomen
moat in d. regel door d. belastingwetgever
naar verschillendo uitwendige omstandigheden
beoordeeld worden, bijv. naar groot of klein
grondbezit; 't leven in hooger of lager stand,
kenbaar a. 't huis, dat iemand bewoont, a. 't
getal dienstbaren, die hij houdt, a. d. weelde,
die hij zich veroorlooft. Geheele bevolkingen
kunnen daarenboven getroffen worden door
belastingen op sommige algemeene artikelen
v. nooddruft, door belastingen op d. invoer v.
artikelen uit 't buitenland.
Men kan d. belastingen gevoegelijk tot twee
hoofdsoorten brengen : directs en indirecte belastingen. Tot d. eerste behooren zulke, die
onmiddellijk gevraagd worden v. d. persoon,
die d. belasting voldoet; tot d. tweede die,
welke gevraagd worden v. hen, die d. belasting
slechts voorschieten, om die later a. hunne
afnemers in rekening to brengen. d. Grandeigenaar bijv. betaalt zelf d. belasting v. d.
grond, die hem toebehoort; d. koopman echter,
die eenig artikel invoert, en daarvoor bij 't binnenkomen d. belasting voldoet, verhoogt met
't bedrag daarvan d. waren, en laat derhalve
d. belasting door d. kooper teruggeven. Er is,
vooral in d. laatsten ttjd, veel getwist, welke
v. deze belastingswkjzen d. bests is, een
vraag, die voor geen volstrekte beantwoording vatbaar schijnt. leder dier stelsels heeft
zijn eigenaardige goede en kwade z" de. Het
hangt daarenboven. veel of v. d. geschiedbmdige ontwikkeling en v. d. tegenw. toestand
v. bloei en welvaart eens yolks, om to bepalen, welke belastingswijze d. overhand moot
hebben. 't Is gebleken, dat naarmate een staat
minder beschaafd is minder door handel en
nijverheid bloeit, d. directs belastingen 't meest
aangewend worden, en indirecte belastingen,
vooral die op levensnoodwendigheden, doorgaans d. begeleiders zijn v. hoogere ontwikkeling en toenemenden rijkdom. In d. meeste landen gaan d. beide stelsels gepaard. 't Denkbeeld
eener eenige progressieve belasting (impel unique
et progressif) zal zeker wel algid een ideaal,
een hersenschim blijven. Een eenigszins sterke
progressie zou spoedig d. aanzienitjkste inkomsten verzwelgen, of althans zoo stark .
oantasten, dat d. vermogenden zich uit 't
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land zouden verwijderen. Een minder sterka
progressie zou langzamer, maar even zeker tot,
vermindering v. 't kapitaal strekken. Daarenboven gaan d. voorstanders v. dit absoluut
stelsel v. 't verkeerde denkbeeld uit, dat d.
armere bevolking geheel v. 't dragon in staatslasten moat ontheven, en deze door d. meer
gegoeden voldaan moeten worden, omdat d.
eersten bij d. instandhouding v. d. staat weinig
of geen belang, d. laatsten daarentegen 't hoogste belang hebben; d. waarheid is, dat alle klassen, bij d. instandhouding v. d. staat belang
hebben, en derhalve alien, naar vermogen,
daaraan 't hunne moeten bijdragen. d. Lagere
klassen schijnen dit echter moeilijk anders dan
op indirecte woze to kunnen doen. In d. meeste
staten zijn dan ook d. beide heffingswijzen,
ofschoon in verschillendo verhoudingen, gepaard. In ons vaderland had ten tijde der
Republiek iedere provincie haar eigene belastingen on deze droeg in d. algemeene lasten
door middel der quota's bij. Toen d. omwenteling v. 1795 d. eene ondeelbare republiek
in 't leven riep, was vereeniging onder een
zelfde stelsel v. belastingen daarvan 't gevolg.
Weinig kwam echter v. d. plannen tot verbetering of verandering. Eerst door toedoen
v. d. raadpensionaris R. J. Schimmelpenninck
werd een plan v. algemeene belastingen bij
besluit hunner Hoog Mogenden, dd. 12 Juli
1805, vastgesteld. Die regeling werd in 1806,
onder koning Lodewijk, door diens minister
v. financien Gogel voortgezet on uitgebreid.
Een geheel nieuw stelsel werd echter aangenomen, gedurende d. inlijving bij 't Fransche
keizerrijk. Na onze bevrijding in 1813 kwameu
weder groote wijzigingen in 't Fransche stelsel,
on zoo werden hier belastingen geind, gedeeltelijk naar inlandsche, gedeeltelijk naar Fransche wetten, tot een nieuw stelsel v. rijksbelastingen btj d. wet v. 12 Juli 1821 (Staatsblad
no 9) werd vastgesteld en met 1 Jan. 1823
in working gebracht. Sommige deelen v. dat
stelsel zijn in d. loop des tijds wel gewijzigd,
maar in hoofdzaak is 't tot nu toe in stand
gebleven.
Wij hebben onder dit stelsel directs belastingen en indirecte belastingen. Tot d. eerste
behooren 10. d. zoogen. grondbelasting, zijnde
een belasting op d. gebouwde en ongebouwde
eigendommen; 2°. d. belasting op 't personeel,
geheven volgens zes grondslagen: huunoaarde,

deuren en vensters, haardsteden, mobilair, dienstboden en paarden ; 30. d. patenten. Tot d. tweed&
soon behooren: 10. d. registrable-, zegel-, griffieen hypotheek-rechten ; 2°. recht op d. successie en.
overgang ; 30. d. accijnzen, zijnde belastingen
op 't gebruik v. tout, geslacht, wijn , binnen- en
buitenlandsch gedistilleerd, bier, azijn on sulker;
40. 't collectief zegel ; 50. 't recht op gouden en.
zilveren werken 6e. rechten op d. in - , uit - en_
doorvoer en vuur,- ton- en bakengelden. d. Grondbelasting is hier, even als elders, in beginseI

wellicht een der oudste belastingen. Zij gaat,
uit v. 't denkbeeld, dat d. bodem in d. aanyang eigendom der regeering was. Eenmaal
ingevoerd, is zij voor opvolgende grondeigena.ars niet bezwarend, will men bij 't koopen
v. onroerend goad in d. regel zooveel minder
betaalt, als tegen 't bedrag der belasting
opweegt. Hieruit volgt tevens, dat plotselinge
vermeerdering of vermindering der grondbelasting voor d. eigenaars een onrechtvaardig
verlies of onrechtmatige winst vormt. Grondbelasting moot zooveel mogelijk onveranderlific
blijven. Met d. grondbelasting hangt in d.
meeste landen d. instelling v. 't zoogen. kaclaster to zamen, zijnde een omschrijving en aan-
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wijzing v. ligging en aard der gronden en gebouwen. Onze belasting op 't personeel is volgene hare versch. grondslagen een weelde-belasting. Ofschoon nu, in 't algemeen, belastingen
op d. weelde niet bijzonder aanbevelenswaardig zijn, en meestal veel geringer uitkomsten
opleveren, dan er van verwacht worden, is
een belasting op vermeerdering v. levensgenot, zooals bij onze personeele belasting geschiedt, aan te bevelen. Alle grondsiagen zijn
echter niet even doeltreffend. Die op 't aantal
deuren en vensters bijv. kan tot gebrek a.
licht en lucht aanleiding geven, en werkt dan
nadeelig op d. gezondheid der lagere yolksklassen. 't Patent wordt algemeen als een
zeer verkeerde belasting beschouwd, omdat
deze op d. nijvere drukt en hem hooger belast, naarmate zijn vlijt, vinding, ondernemingsgeest en inspanning grooter is. Zij is
bij ons ,daarenboven zeer willekeurig en zal
dit, uit d. aard der zaak, zeker wel altijd wezen. Registratie-, zegel- en griffie-rechten verdienen voor zoover zij belastingen op 't recht
zijn geen aanbeveling, wel 't zegelrecht op
effecten en quitantien gehe ven. Doeltreffend
zijn belastingen op d. successie. d. Staat bezwaart daarmede d. overgang v. bezittingen
bij sterfgeval, en wel hooger, naarmate d.
vermaagschapping in verdere graden verwijderd is. d. Heffing v. belasting op d. successie in d. rechte lijn is ten onzent eerst sinds
weinig jaren na veel tegenstand ingevoerd,
tegenstand niet zoozeer voortspruitend uit 't
bedrag (1,38 pct + 1 pct v. effecten) als om
d. daaruit voortvloeiende geheele blootlegging
v. d. staat v. ieders vermogen en d. draagkracht der natie. Elke successie-belasting drukt
onevenredig, zoolang niet middelen gevonden
worden, om 't kapitaal in d. zoogen. doode
hand, kapitalen v. vereenigingen, die niet zooals 't particulier vermogen na zekere tijdruimte in andere handen komen, in gelijke
mate te treffen. Een belasting op d. successie
is eigenlijk een belasting op 't vermogen, op
't kapitaal, en of te keuren, omdat alle belastingen eigenlijk slechts op 't inkomen moeten
drukken. Strijdt zij alzoo eenigermate tegen
d. eersten hoofdregel v. Smith, zij beantwoordt
echter zooveel te beter a. zijn derden regel.
d. Accijnzen, belastingen op 't verbruik, brengen
bier en elders d. grootste sommen in d. schatkist. Doze lasten worden gedragen door alle
staatsburgers, en vormen opbrengsten, waaraan zij zich nooit geheel onttrekken kunnen. d.
Aanzienlijke en d. geringe gebruikt zout, suiker, vleesch, azijn; daarom is ook d. groote
grief tegen d. accijnzen, dat zij d. arme meer
drukken dan d. rtjke. Dit is niet te ontkennen,
maar daarom wordt daardoor nog niet alle
verhouding in 't dragen der staatslasten tuss.
min. gegoeden en rtjken verbroken. Die verhouding toch moet bepaald worden, door alle
lasten in rekening te brengen, waaraan d.
meer gegoede onderworpen wordt en waarvan
vele door d. arme, uit d. aard der zaak, nooit
voldaan worden. Accijnsbelastingen moeten
echter, waar zij eerste levensnoodwendigheden
treffen, zeer laag zijn, en in d. toepassing a.
d. voortbrenging geen moeilijkheden in d. weg
leggen. Deze beide punten zijn bij ons accijnsstelsel uit 't oog verloren. Reeds Hogendorp
klaagde over d. moeilijkheden, die sommige
takken v. nijverheid door beheer en contrOle
der ambtenaren ondervonden. 't Recht op
gouden en zilveren werken hangt samen met
onze wet op d. waarborg, en is als belasting
niet veel beteekenend. Van meer gewicht zijn
d. rechten op in-. uit- en doorvoer en d. ton-,
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vuur- en bakengelden. Dat zulke rechten gehe-

ven worden, is geenszins onbillijk of schadelijk, maar d. wetgever moet. vooral in een
handeldrijvenden staat, zorgen, dat die belastingen laag blijven, vooral ook dat d. in- en
uitgaande rechten niet, hun fiscaal karakter
verliezende, dienstbaar worden a. een stelsel
v. bescherming. Bij d. Wet v. 19 Juni 1845
(Staatsblad no 28) is een geheel gewijzigd tarief
voor in-, uit- en doorvoer-recht verordend, dat
in zeer vrijgevigen zin is ingericht. In sommige landen zijn d. tarieven zeer hoog opgevoerd, of is 't in- of uitvoeren v. vele waren
en grondstoffen verboden, 't geen dan echter
onder d. titel v. bescherming plaats hoeft.
Onder d. heffingen, die Kier en elders ook
nog voorkomen, behooren d. gulden, docr 't
postwezen in d. schatkist gestort. Voor zooverre deze dienst meer oplevert dan d. kosten
daarvan bedragen, vormt deze een bijdrage
v. d. ingezetenen a. d. schatkist. Intusschen
wordt moor on meer d. overtuiging levendig,
die ook ten grondslag a. onze gewijzigde on
a. d. internationals postregeling is gelegd, dat
zulke takken v. dienst slechts 't noodige ter
bestrijding der kosten moeten afwerpen, en
daarbij a. geen eigenlijke belasting moat gedacht worden.
In ons Vaderland brachten d. voorn. belastingen in d. laatsten tijd jaarlijks nagenoeg op:
Directs belastingen:
Grondbelasting . .
Personeel
.
Patenten . ..
Samen
Rechten op d. Invoer
Accijnzen:
Suiker
Wijn
Gedistilleerd
Zout
Zeep
Bier en azijn .
Geslacht
Samen

bijna 12
ruin 11
27'/2
ruim 5
8%
1%
24
bijna 4
bijna 2
1
..
3
4414

mill. gld.
77

„
„

77

77

17
77

777
77
77
71
/7

77

Gouden en zilveren werken .
'14 77
31,'2, 77:
Zegelrechten
77
8114
Registratie-rechten
77
1
Hypotheekrechten . . . bijna
7/
::
1112
Successie- en overg.-rechten.
77
241/2 77
Samen
77
Deze opbrengsten vormen to zamen ruim
101 millioen gulden, waarbij 't Rijk nog ruim
12 millioen gulden ontvangt v. domeinen,
posterijen, telegraphie, loterij, yacht- en vischakten, loodsgelden on mijnrechten.
Nog dient Kier een woord gezegd to worden
over Belastingen op d. inkomsten. In Engeland
is d. Income-tax in 1842 ingevoerd, in Pruisen
d. Klassensteuer sedert 1820. Zij is een poging
om d. directe belastingen uit to breiden en
vooral ook d. meer gegoede klassen naar verhouding meer to laten betalen. Men kan echter
niet zeggen, dat een der beide hiergenoemde
belastingen geheel a. dit doel beantwoordt. d.
Heffing gaat met groote zwarigheden gepaard,
waarvan 't meer of minder image geven v.
d. staat v. elks vermogen voorzeker geen
der minste is. Ook is d. opbrengst minder
rijk dan men aanvankelijk verwachtte. In
kleine staten schijnt zulk een belasting nog
't best to kunnen worden aangewend. In ons
Vaderland wordt zij meer en meer een belang-
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rijk deel v. d. gemeentelijke belastingen. Zij
wordt veelal onder d. naam v. hoofdelijken
omslag met toenemende percentage, naarmate
d. inkomsten grooter zijn, geheven, met vrijheid v. d. belastingschuldige, om zich zelf in
een klasse te rangschikken of dit v. wege 't
gemeentebestuur to laten doen. Onder hen,
die 't grondigst over d. beginselen der belastingen hebben geschreven, behoort Ricardo.
Verder Mac Culloch „A treatise on the principles and practical influence of taxation"
(Lond. 1845); Hoffmann Die Lehre von den
Steuern" (Berlin, 1840); Hogendorp „Bijdragen
tot d. huishoudmg v. Staat" en „Lettres sur
la prospOrite publique" en Gogel „Diemori6n
en Correspondenti6n" (Amsterdam, 1844).
Belcarius (FRANciscus), eigenl. Francois
Beaucaire de Peguillon, was bisschop te Metz,
maar stood deze waardigheid af a. d. Kardinaal v. Lotharingen, vestigffe zich op 't kasteel Chreste in Bourbonnais, en schreef daar:
„Rerum Gallicarum commentarii ab anno
Christi 1461, ad annum 1588, Accessit ex occasions, variis locis, Italicae, Germanicae, Hispanicae, Hungaricae et Turcicae Historiae tractatio" (Lugduni, 1625). Doze geschiedenis loopt
slechts (schoon d. titel 't anders.opgeeft) tot
1567. Le Long heeft in zijn „Biblioth. historiq.
de la France" 't gunstig oordeel der geleerden
over deze geschiedenis medegedeeld.
Beleening is 't in onderpand geven v.
roerend goed, koopwaren, effecten of kostbaarheden, als waarborg voor d. terugbetaling v.
eene ter leen ontvangen kapitaal met d. bedongen rente. Als d. fabrikant behoefte heeft a.
bedrijfskapitaal, en geen voldoend bod erlangt
voor zijn verwerkten voorraad, of als een
koopman geldelijke verplichtingen moat nakomen, en zijn waren niet wil verkoopen, omdat d. marktprijs te lang is of kans op rijzing
aanbiedt, vraagt hij v. een bank of bankier
't benoodigde geld ter leen, meestal voor d.
tijd v. drie maanden en tegen d. rentekoers
v. d. dag en hij geeft daarvoor in pand
effecten of andere geldwaardige papieren of
d. eigendomsbewijzen v. d. beleende goederen
of koopwaren. d. Nederl. Bank sluit zulke
beleeningen op effecten, goederen en munt materiaal; d. leening geschiedt voor een termijn v. drie maanden, maar d. leener kan ten
alien tijde 't onderpand terug ontvangen tegen
betaling der hoofdsom en loopende rente. d.
Beleeningen worden gesloten door tusschenkomst v. makelaars, die to zamen pct provisie genieten,te betalen door d. geldopnemen d. Beleening v. effecten is na verwant
a. 't geldopnemen in prolongatie (zie dat art.).
Onze wetgeving behelst geen afzonderlijke
bepalingen voor beleenings- en prolongatiecontracten; d. meeste rechtsgeleerden oordeelen, dat zulke contracten en d. rechtsgevolgen
daarvan geregeld moeten worden naar d. wetsbepalingen aangaande 't pand. en 't pandrecht.
Beleg is d. naam v. d. geheelen omvang
der verrichtingen, die noodig zijn om een versterkte plaats meester to worden.
Een vesting kan vermeesterd worden door:
1° een geregelden aanval, 2° door insluiting,
30 door verrassing of onverhoedschen aanval,
40 door bombardement. d. Redenen, die tot 't
ondernemen v. een beleg kunnen nopen, d.
sterkte, samenstelling en uitrusting v. een
belegerings-korps verschillen uit d. aard der
zaak aanmerkellik; maar in 't algemeen kan
men stellen, dat bij een goed verdedigde vesting
en een geregelden aanval d. sterkte v. 't belegerings-korps vier of vijfmaal zoo groot moet
zijn als die der bezetting. Behalve 't korps ,
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tot d. eigenlijke belegering bestemd, is 't dikwijls onvermijdelijk, dat nog een afzonderlijk
korps belast wordt met d. bescherming v. d.
belegerings-arbeid. d. Sterkte v. zulk een korps
hangt v. allerlei omstandigheden af. Uit dat
een en ander blijkt, dat een geregeld beleg een
omvangrijke onderneming is, waartoe veel yolk
en groote kosten vereischt worden. Zoo rukken
d. Franschen voor d. belegering v. d. kleine
citadel v. Antwerpen op, met een belegeringskorps v. 65 000 man, met een reserve onder
generaal Schramm v. 24 000 man, en d. bezetting der citadel was slechts 4300 man. Niet
dan in d. grootste noodzakelijkheid gaat men
dus tot een beleg over; een eenmaal ondernomen beleg oefent een grooten invloed
uit op d. operation v. 't geheele leger, welks
vrijheid v. handelen daardoor vermindert. Niets
verzwakt zoozeer d. kracht v. een aanvallenden
vijand en beneemt hem gedurende een geruimen tijd zijn overwicht" zegt Clausewitz.
Dat men d. vijand zoo lang mogelijk in d.
onzekerheid last en tracht te misleiden omtrent d. vesting, die men wil bemachtigen;
dat men alle mogelijke inlichtingen omtrent
d. toestand der vesting, bezetting en der verdedigings-middelen tracht in te winnen, en
daarnaar zooveel mogelijk alle te nemen maatregelen beraamt, is licht te begrijpen.
d. Eerste vijandelijke handeling bestaat in
't berennen v. d. vesting, d. i. in 't zoo onverwachts en nauw insluiten, dat d. sterkte op
eenmaal v. alle gemeenschap naar buiten afgesloten, en alzoo geheel a. zichzelve overgelaten
is. Alle toegangen worden zoo dicht als d.
omstandigheden gedoogen bezet, en tegen uitvallen versterkt; des nachts rukken deze posten nog naderbij, en trekken overdag terug
(dag- en nachtcordon). Gedurende d. berenning
rukken d. overige troepen aan; d. vesting
wordt verkend (opgenomen); plannen daarvan
vervaardigd, en 't front v. aanval bepaald,
maar geheim gehouden. d. Artillerie bepaalt
d. plaats, waar 't geschut, d. munitie en verdere
benoodigdheden, buiten 't gezicht v. d. vesting,
moeten worden bijeengebracht; d. genie vervaardigt en verzamelt d. fascinen, schanskorven, palissaden e. d. g. Tot d. vervaardiging
daarvan worden des noods landlieden geprest,
die men betaalt, maar bewaakt. Men bepaalt
d, plaatsen, waar d. batterijen en andere werken
zullen aangelegd worden, en voor d. verpleging en d. dienst der troepen worden d. noodige
beschikkingen vastgesteld. Na doze voorbereidende maatregelen gaat men over tot 't
openen der loopgraven. Loopgraven zijn doorloopende ingravingen, waarvan d. aarde naar
d. zijde der vesting wordt opgeworpen, zoodat
d. manschap, in die loopgraven staande, al
spoedig gedekt is achter d. aarde, die zij heeft
uitgegraven. Door gedekt verstaat men, dat
men niet uit d. vesting gezien kan worden.
d. Afstand, waarop men d. loopgraven aanvangt, hangt te veel af v. allerlei omstandigheden om daarvoor bepaalde regelen to kunnen
vaststellen. Gewoonlijk neemt men voor dien
afstand 600 M., gerekend v. d. kruin v. 't
glad e; evenwel zijn d. loopgraven d. meeste
belegeringen dichterbij begonnen. d. Loopgraven legt men min of meer cirkelvormig aan,
zoodat zij d. vestingwerken omvatten, die gezicht hebben op d. aanval en deze zouden
kunnen bemoeilijken. Dit gedeelte der aanvalwerken noemt men d. eerste paralel. d. Opening dezer eerste paralel, geschiedt des nachts
in stilts, om d. vijand daarvan zooveel mogelijk onkundig te laten, opdat hij 't work niet
door schieten of uitvallen verhindert. d. Ar-
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beiders worden ieder met een schop en met,
een langen dunnen bundel rijshout (traceerfascine) voorzien, en marcheeren in stilte, door
d. officieren der genie geleid, naar d. plaats,
waar d. loopgraversarbeid moet aangevangen
worden. her worden zij in d. vooraf' bepaalde
en door teekens aangewezen strekking der
eerste paralel, op een gelid geschaard; zij
plaatsen d. traceerfascine in d. richting der
to graven indieping en leggen zich daarbij
neder; als alles in orde bevonden is, beginnen alien gelijktijdig op een gegeven teeken
d. aarde achter d. fascine weg to graven en
daarover naar d. zijde der vesting to werpen.
Met 't aanbreken v. d. dag zijn zij dan reeds
eenigszins gedekt, en zij worden dan afgelost
door andere arbeiders, die d. loopgraaf verder
op d. noodige diepte en breedte uitgraven.
Gedurende d. arbeid worden d. noodige maatregelen genomen, om 't werk tegen uitvallen
v. d. vijand to beschermen, en d. arbeiders,
zoo dozen geprest zijn, to bewaken. Te gelijk
met d. eerste paralel worden d. gemeenschapsgangen naar d. achter gelegen depOt-plaatsen
gegraven.
Zoo spoedig mogelijk, en dus dikwijls gelijktijdig met 't graven v. d. eerste paralel,
worden d. eerste batterijen, naar omstandigheden vOOr, achter, of in d. paralel opgeworpen. In d. beide eerste gevallen worden zij
door gemeenschapsgangen met d. paralel verbonden. Deze eerste batterijen zijn ricochetbatterijen, wier vuur bestemd is om 't vijandelijk geschut to vernielen; zij worden daarom
loodrecht gesteld op d. verlengden der lange
zijden (faces) v. d. vestingwerken, die d. aanval
zouden kunnen verhinderen; bij 't ricochetteeren tracht men dan d. kogels met zwakke
ladingen en hooge bogen, zOO over d. binnenkruin der verdedigingswerken to brengen, dat
zij door herhaald opspringen d. walgang onveilig maken. d. Ligging der batterijen wordt
aanvankelijk zooveel mogelijk verborgen, totdat zij alle gereed zijn, en 't vuur op eenmaal gelijktijdig door alle batterijen wordt
geopend. In gunstige gevallen kunnen deze
batterijen in 24 uur gereed zijn. Veelal echter
ondervindt men belemmeringen bij 't opwerpen en bewapenen dezer batterijen, doordien
d. vestingwerken met voordacht zoo worden
aangelegd, dat d. verlengden der lange faces
in moerassige, lage of rotsachtige terreinen
uitkomen. Behalve d. ricochet-batterijen, worden in d. eerste paralel ook nog mortier-batterijen gebouwd, wier vuur bestemd is, om d.
communicatie-middelen, zooals trappen en
bruggen der vesting onbruikbaar en d. bornvrije en geblindeerde lokalen te vernielen. 't
Vuur der ricochet- en zoo noodig der mortierbatterijen, wordt dag en nacht voortgezet. d.
Troepen bewaken d. loopgraven, en 't mogelijke wordt gedaan, om uitvallen to keer to
gaan en spoedig te ontdekken.
Is d. eerste paralel met hare batterijen voltooid, dan tracht men van daar uit d. vesting
steeds gedekt to naderen. Men graaft daartoe
v. d. eerste paralel nieuwe loopgraven, waaraan men een links- en rechtsgaande (zigzagsche) richting geeft, om to voorkomen, dat d.
verdedigers gezicht in doze gemeenschapsgangen hebben. Aan d. hoeken dezer zigzags
maakt men uitstekende gedeelten, haken of
crochets geheeten, die tot wijk- en wisselplaatsen en tot 't stellen v. wachten dienen.
Op d. helft v. d. afstand tuss. d. vesting en
d. eerste paralel begint men d. tweede paralel.
Deze wordt met dezelfde voorzorgen aangelegd als d. eerste; doch wig men nu - binnen
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't bereik v. 't kartets- en zelfs v. 't geweervuur is gekomen, worden d. arbeiders met
schanskorven in plaats v. fascines voorzien,
ten einde tladelijk beter gedekt te zijn. Deze
korven worden aan-een-sluitend geplaatst, en
op een gegeven teeken tegelijk met aarde
gevuld door d. daarachter geknielde arbeiders.
Deze graven zich in, werpen d. aarde in, on
over d. korven, zoodat er een genoegzaam
dekkende borstwering met 't aanbreken v. d.
dag gereed is, on d. loopgraaf verder voltooid
kan worden. Omdat d. schanskorven slechts
een geringe hoogte hebben, worden zij nog
bekroond door een opstapeling v. fascinen.
Deze wijze v. werken hest vliegende of gezwinde
sappe. Hoe meer men d. vesting nadert, hoe
meer men waakt tegen uitvallen. In d. tweede
paralel komen insgelijks ricochet-batterijen.
't Vuur dezer batterijen, vooral dat der houwitser-ricochet-batterijen, is nu veel vernielender; zij worden bewapend met 't geschut,
genomen uit d. batterijen der eerste paralel.
Tot zoolang blijven die batterijen doorvuren,
want, onder hooge elevatin geschoten, beschrijven d. kogels hooge bogen, die d. workzaamheden in d. tweede paralel niet verhinderen. Behalve d. ricochet-batterijen bouwt men
in d. tweede paralel ook demonteer-batterijen,
wier vuur voornamelijk tegen d. vijandelijke
schietgaten en 't daarachter geplaatst geschut
gericht is. Deze batterijen liggen dus tegenover 't te beschieten werk. Is 't gelukt een
schietgat of een stuk onbruikbaar to maken,
dan zal d. verdediger 't bij dag moeilijk kunnen herstellen, en om dit bij nacht to verhinderen, blijven d. demonteer-batterijen doorvuren, ook met kartetsschoten. Hoewel deze
batterijen door hare ligging tegen over 't to
beschieten werk meer a. 't vijandelijk vuur
blootgesteld zijn dan d. ricochet-batterijen, en
slechts een klein deel tot mikpunt hebben,
geven zij echter 't voordeel, dat men d. uitworking v. 't vuur beter kan nagaan, dan bij
't ricochetteeren. Bovendien heeft d. ondervinding geleerd, dat als d. belegerde zijn stukken diep insnijdt, en door hooge, tusschengeplaatste aarden opwerpingen (traversen) dekt,
d. uitwerking der ricochetschoten zeer verminderd wordt.
Van d. tweede paralel nadert men d. vesting
dichter door zigzagsche gangen, die op 60 a 70
M. v. d. kruin des bedekten wegs door een
derde paralel worden vereenigd. 't Naderen
wordt nu echter meer gevaarlijk door d. korten
afstand, waarop men zich v. d. vesting bevindt,
waarvan 't geschut hoofdzakelijk d. voortgang
der loopgraven tracht te bestrijden; bovendien
is men meer a. plotselinge vijandelijke uitvallen
blootgesteld. Daarom moet d. artillerie, 't
eenige wapen, dat 't vijandelijk geschut tot
zwijgen kan brengen, volkomen in overeenstemming handelen met d. genie, a. wie d.
leiding v. d. loopgravenarbeid is opgedragen.
d. Loopgraven worden ook nu met d. vliegende sappe voortgezet; doch halverwege d.
bedekten weg en soms reeds vroeger wordt
't onmogelijk op die wijze voort te gaan, en
moet d. voile sappe worden gebezigd; dikwijls
zelfs is 't nog slechts bij nacht mogelijk, om
met d. loopgravenarbeid to vorderen. Bij d.
voile sappe tracht men, steeds geheel gedekt
blijvende, to naderen. d. Voorste sappeur eener
brigade, die gewoonlijk uit acht man bestaat,
is geknield achter d. reeds voltooide opwerping; van voren is hij gedekt door een zeer
grooten met rijshout gevulden korf, d. rolkorf.
Als d. reeds geplaatste schanskorven met
aarde gevuld en bekroond zijn, wordt d. rol-
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korf door middel v. sappe-haken zooveel vooruitgerold, dat d. voorste sappeur een nieuwen
schanskorf kan plaatsen, tuss. d. rolkorf en
d. laatst geplaatsten schanskorf- hij graaft
zich weder in en vult d. nieuwen korf, terwijl
d. overige sappeurs d. loopgraaf verbreeden
en uitdiepen; d. uitkomende aarde wordt tot
dekking in en over d. korven geworpen. Om
d. openingen, die tuss. d. korven soms blijven,
aan te vullen, plaatst men een bundel rijshout,
sappebundel, overeind tuss. elke twee korven.
Dit werk is zeer vermoeiend, tijdroovend en
des te gevaarlijker, naarmate men d. vesting
nadert; d. kogels der verdedigers doorboren
en vernielen 't pas begonnen werk, terwijl d.
sappeurs onophoudelijk door springende granaten worden verjaagd; zoodat 't welhaast
onmogelijk wordt, althans bij dag, om met
dezen arbeid te vorderen, zoo d. vijand nog
eenig geschut tot zijn dienst heeft. Men is
dan genoodzaakt, bij nacht op plaatsen to
sappeeren, waar d. vijand dit niet vermoedt,
en tracht dan zooveel mogelijk d. ten deele
gemaakte sappen onderling to vereenigen.
Hoeft d. sappe geen vuur in 't front to vreezen, dan kan d. rolkorf gemist worden, d.
sappe heat dan halfvol. Is er gelegenheid om
d. sappe in een gunstig oogenblik door d.
gezwinde to vervangen, dan spaart zulks
dikwijls veal tijd uit. Halverwegen d. tweede
en derde paralel breidt men zich een weinig
ter zijde uit, om d. halve paralellen to maken.
Deze dienen om loopgraaf-wachten to plaatsen
ter bescherming der sappen; om d. sappeurs
op to nemen, als zij door uitvallen teruggedrongen worden, on tot depOts v. sappenbehoeften. Ook worden in daze halve paralellen
meestal mortier- en demonteer-batterijen aangelegd, om d. vesting nader to bestoken. Ter
plaatse v. d. derde paralel breiden zich d.
sappen ter zijde uit tot daze zich onderling
vereenigen. Gewoonlijk omvat d. door daze
vereeniging gevormde derde paralel slechts
d. facen der aangevallen bastions, om 't vuur
der achterliggende batterijen niet to hinderen.
Thans wordt d. strijd niet alleen moorddadiger door d. nabijheid der vesting, maar
ook d. bodem, waarop men voortschrijdt, is
niet meer to vertrouwen, als 't terrein om d.
vesting d. aanwending v. mijnen gedooFt.
Is dit het geval, dan waagt men zich met
verder, zonder 't terrein door 't maken v.
tegenmimen to onderzoeken; d. eigenlijke mijnoorlog vangt dan aan. (Zie voor dit gedeelte
't art. mijnen). In d. derde paralel komen soms
nog demonteer-batterijen en mortier-batterijen,
om d. wapenplaatsen to bewerpen. Ook richten
d. houwitsers hierop hun vuur, vooral wanneer men uitvallen voorziet en er troepen in
d. wapenplaatsen worden ondersteld; om
zulke uitvallen te ontdekken, worden
des nachts lichtkogels op 't glacis geworpen.
Thans hangt 't af v. d. meer of mindere
veerkracht, die d. verdediger ontwikkelt, v. d.
gesteldheid der werken, m den woord v. d.
geheelen vermoedelijken toestand, waarin men
zich d. tegenpartij voorstelt, of men d. bedekten weg stormenderhand, dan wel voet voor
voet zal vermeesteren. Oordeelt men een bestorming mogelijk, dan wordt ales daartoe
in 't geheim gereed gemaakt; troepen, schanskorven, handgranaten, bijlen en ander gereedschap worden in d. derde paralel bijeengebracht; d. artillerie richt eenparig een hevig
vuur op d. vesting, om d. verdedigers uit d.
bedekten weg to verdrijven, 't geschut tot
zwjlgen te brengen en d. aandacht to verdeelen, tot d. stormkolonnes op eenmaal op
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een gegeven sein, uit d. derde paralel rukken.
Men heeft wel eens voorgesteld, d. artillerie
dan nog zonder kogels to laten doorboren,
om 't oogenblik der bestorming niet te verraden en evenwel d. aanvallers niet to treffen.
d. Stormkolonnes, met d. stormpas tot a. d.
bedekten weg voortgerukt, verjagen d. verdedigers met geweervuur en handgranaten
uit d. wapenplaatsen en d. bedekten weg, en
verhinderen tevens 't aanrukken v. reserve.
Middelerwijl beijveren zich d. arbeiders om
onder d. leiding der genie-officieren d. bedekten
weg te bekronen, d. i. om op 5 a 6 M. afstands v.
d. kruin schanskorven to plaatsen, to vullen en
zich daarachter in to graven. Scherpschutters
trachten gedurende dien tijd d. vijandelijke
artilleristen v. hunne stukken weg to schieten; andere arbeiders maken door gezwinde
sappen gemeenschapsgangen om d. bekroning
met d. derde paralel te verbinden, en met d.
meesten spoed tracht men die bekroning tegen
't terugkeeren v. d. vijand to verzekeren. Veelal
wordt 't glacis in tijd v. vrede met boomen
beplant of met ingegraven puin versterkt; 't
ingraven is dan zeer bezwaarlijk door d. overgebleven wortels of d. harden bodem; men
moot zich dan door 't aanbrengen v. aardzakken trachten to dekken. Zeer gevaarlijk
is 't, een bestorming to beproeven met to geringe middelen, of bij een hardnekkigen tegenstand; zoo kostte zulk een mislukte aanval
bij 't beleg v. Rijssel in 1708 d. aanvallers
meer dan 2600 man, en moesten zij daarna tot
d. aanval voet voor voet besluiten.
Tot zulk een vermeestering voet voor voet
rukt men op d. geschiktste punten met d.
voile sappe op twee plaatsen uit d. derde
paralel; daze sappen naderen elkander op
20 a, 30 M. voor d. paralel, en vormen daardoor een nieuwe soort v. wapenplaats, d. portion circulaire. Van hier gaat men met d. voile
sappe recht op d. saillanten aan; wijl d. ar
beiders v. weerszijden en in 't front blootgesteld zijn a. geweervuur en a. 't geschut
der vesting, dekken zij zich a. beide zijden
door d. voile sappe, en v. voren door twee
nevens elkander liggende rolkorven; dit is
dan d. dubbele voile sappe. Meestal is men genoodzaakt, als d. rolkorf niet genoeg dekking
meer geeft, daze dubbele sappe een slingerende gedaante to geven, of wel men laat
een gedeelte grond als travers staan en sappeert daar om heen, ten einde op die wijze d.
achterwaarts gelegen gangen to dekken. Blijft
d. vijand nog meester v. d. bedekten wog, dan
maakt men dikwijls nog door onderlinge verbinding der sappen een vierde paralel. d.
Artillerie heeft inmiddels haar vuur voornamelijk tegen die vestingwerken gericht,
waardoor d. sappen 't meest worden bemoeiMkt; 't werpgeschut heeft getracht d. boravrije lokalen en blindeeringen to vernielen, of
gloeiende kogels en brandkogels in d. vesting
geworpen. Komt d. vierde paralel tot stand,
dan worden hier mortieren geplaatst om d.
vijand uit d. bedekten weg to verdrljven. Van
d. houding des vijands hangt 't nu af, of men
een bestorming kan wagon, dan of men verder
voet voor voet zal voortgaan. In dit laatste
geval nadert men met d. sappe tot op 5 4 6 M.
v. d. bedekten weg on vereenigt men d. gemaakte gangen door een sappe, evenwtjdig
met d. kruin , dit is d. bekroning v. d. bedekten
weg, die voortgezet wordt, zoover als noodig
is, om d. bres- en contre-batterijen to kunnen
opwerpen. d. Eersten moeten door 't vernielen
der bekleedingsmuren v. d. hoofdwal, d. daarachter gelegen aardwerken in d. gracht doen
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storten, om daardoor een beklimbare opening,
d. bres, te doen ontstaan. Zij worden in 't
verlengde der ravelijn-grachten aangelegd, of
wel tegenover d. saillant v. 't ravelijn, om
daarin en in d. bastions-facen bressen te doen
ontstaan. d. Staat v. tegenweer der vestingwerken bepaalt 't aantal en d. plaats der
bressen. d. Contre-batterijen dienen hoofdzakelijk om 't vuur der flanken tot zwijgen te
brengen, wijl dit d. grachtsovergang en daardoor d. toegang tot d. bressen verhindert.
Hebben d. wapenplaatsen reduits, zoo worden
ook hiertegen stukken op d. bekroning in
batterij gebracht. d. Bres- en contre-batterijen
worden met 't zwaarste geschut bewapend;
d. bressen tracht men zoo ver mogelijk v. d.
saillant af te verkrijgen, om daardoor in d.
rug te komen v. afsnijdingen en retranchementen, die d. belegerde nog in zijn bastions
•zou kunnen aanleggen. d. Bressen maakt men
door eerst op een paar Meter boven d. bodem
of d. waterspiegel, en daarna, verticale sleuyen te schieten ; heeft men daarmede 't metselwerk doorboord, dan schiet men met salvo's
tegen d. muur om dezen te doen nederstorten.
Kan men uit d. bekroning d. muur niet laag
genoeg zien, dan moeten d. bres-batterijen in
d. bedekten weg afdalen, iets dat op nieuw
-een aanzienlijk tijdverlies en inspanning veroorzaakt. d. Bressen worden niet geschoten,
voor men met d. grachtsovergang zoover gevorderd is, dat men d. bressen onmiddellijk
kan beklimmen, nadat zij ontstaan zijn, omdat
d. verdediger anders d. tijd heeft, om d. bressen
door achtergelegen werken, door afgravingen
en andere middelen te verdedigen.
Heeft d. belegerde nu nog eenig geschut in
werking, dan is 't maken v. d. laatstbeschreven
werken zeer bezwaarlijk, want door d. korten
afstand is 't vuur verderfelijk, en d. moeilijkbeden worden voor d. belegeraar grooter en
grooter. Dikwijls is hij genoodzaakt d. sappen
geheel overdekt te maken, en niet zelden
wordt al 't tot stand gebrachte door 't vuur
der vesting of door uitvallen vernield. Is d.
bekroning gereed en d. verdediger daardoor
uit d. bedekten weg verdreven, dan moet
men vandaar afdalen naar d. gracht: bij droge
grachten tot d. bodem, bij gevulde tot d.
waterspiegel. Doze afdaling naar d. gracht kan
mar gelang v. d. houding des vijands, onderaardsch, geheel open, of van boven gedekt (geblindeerd) geschieden; 't doel hiervan is d.
contrescarpmuur gedekt te naderen, daarin
tegenover d. bres een opening te maken en
d. bres vandaar insgelijks gedekt te naderen.
d. Afdeeling vangt dit werk aan achter d.
bekroning, en daalt onder d. noodige helling
tot d. contrescarpmuur af, waarin dan een
opening verkregen wordt door wegbreken of
door 't aanleggen v. een mijn. Thans vangt
een der moeilijkste verrichtingen aan, d. overgang v. d. gracht; hebben d. contre-batterijen
't vuur der flanken, dat d. gracht bestrijkt,
niet tot zwijgen kunnen brengen, dan kan
men d. overgang, vooral bij natte grachten,
als bijna onmogelijk beschouwen. Op dit tijdstip echter hebben d. belegerden reeds veel
geleden, door onophoudelijke inspanning, door
verliezen en allerlei ontberingen; of wel er
komt gebrek a. munitie en andere verdedigings-middelen, zoodat d. verdediging dikwerf
met minder veerkracht geschiedt. Vandaar
dat dikwijls reeds onderhandelingen aanvangen, als d. bressen zijn geschoten, hoezeer d.
aanvaller d. grachtsovergang nog niet volbracht
heeft. Is d. gracht droog, dan trekt men die
door met d. enkele of dubbele voile sappe.
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Bij natte grachten worden vakken v. fascinert
gemaakt, waartoe d. bouwstoffen reeds te
voren btjeengebracht en nu met spoed aangevoerd worden. Deze vakken worden met
steenen of zandzakken bezwaard, zoodat zij
zinken, en men door opstapeling v. zulke
zinkstukken een dam verkrijgt, waarop men
d. gracht kan overtrekken; zulke dammen
moeten soms nog door borstweringen tegen
't geweervuur gedekt, of wel geheel overdekt
worden. Men heeft wel eens voorgeschreven
of beproefd, om d. overgang mogelijk te maken,
door 't inwerpen v. met steenen bezwaarde
zinkfascinen, of wel door vlotten, schuiten, tonnen, rietbundels of andere drijvende toestellen.
d. Goede uitslag is echter to betwijfelen, wijl
reeds een enkel stuk 't maken v. een dam
door d. ravelijns-gracht kan beletten. Vooral
als d. verdediger in staat is om door watermanoeuvres d. grachten dan eens droog en
dan weder vol to laten loopen, of als doze
a. een sterken eb en vloed onderhevig zijn,
mag men d. grachtsovergang als onmogelijk
beschouwen. Voorbeelden v. zulke overgangen
zijn ook uiterst zeldzaam, en d. ondervinding
dienaangaande bij gevolg zeer goring.
Heeft d. bezetting stand kunnen houden
in 't ravelijn, is dit v. een bomvrij reduit
voorzien, of kan men uit 't ravelijn nog meer
vuur op d. bres brengen, zoo zal men ook d.
ravelijnsgracht moeten overtrekken, on dit
work tegelijk met d. hoofdwal of wel vooraf
moeten overmeesteren. Zijn d. grachten droog,
zoo kan men somtijds door d. ravelijnsgracht
naar d. hoofdwal sappeeren, waarbij men dan
door 't ravelijn gedekt is. Nadert d. grachtsovergang d. hoofdwal, dan moot d. artillerie
d. bres gereed hebben, ten einde men onmiddellijk tot d. bestorming of tot d. aanval voet
voor voet kan overgaan. Bij grachtsverdediging
zal 't dikwijls mogelijk zijn een bres door
middel eener mijn to verkrijgen; d. mineurs
naderen daartoe d. hoofdwal op een vlot of
door een vliegende sappe, dekken zich a. d.
voet v. d. wal, door zware hellende balken,
tegen rugvuren en tegen 't afrollen v. bommen, steenen of boomstammen, en maken
een mijn in d. muur. d. Vermoedelijke toestand der verdedigers moot weder beslissen,
of men d. bres zal bestormen, of voet voor
voet zal nemen. Want hier vooral kan onkundige overmoed noodlottig zijn. Blijft d.
vijand zich hardnekkig verdedigen, heeft hij
nog werpgeschut, bommen, granaten of steenen, om d. bestorming af to slaan, vooral
zoo hij tijd heeft gehad, om d. bres door
ingravingen on afsluitingen to bemoeilijken,
dan zijn d. gevolgen eener mislukte bestorming onberekenbaar. Besluit men tot een
bestorming, dan moot d. toestand der bres
en d. aangebrachte verdedigingsmiddelen zoo
geheim mogelijk verkend worden. Wordt d.
bres nog niet beklimbaar geoordeeld, zoo zal
d. artillerie door 't werpen v. bommen en
granaten, d. to sterke hellingen trachten to
vereffenen, of groote steenklompen door geschutvuur opruimen; eon onophoudelijk vuur
verhindert tevens d. vijand om achter of op
d. bres retranchementen of andere werken to
maken. Van d. omstandigheden zal 't afhangen of men alle bressen tegelijk zal bestormen
of niet; hoe meer bestormingen men tegelijk
onderneemt, hoe meer d. strijdkrachten en d.
aandacht des vijands verdeeld worden; da.arom
beproeft men wel eens, op 't oogenblik v. d.
aanval op d. bressen, d. muren op andere
plaatsen met ladders to beklimmen.
d. Verdedigers worden door een hevig kar-
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Lets-vuur zooveel mogelijk v. d. bressen ver-wUderd, d. storm-kolonnes op d. geschiktste
plaatsen verzameld, en d. te volgen gedragslijn
voorgeschreven ; d. spits der kolonnes,•meestal
uit vrijwilligers bestaande, verdeelt men in
twee afdeehngen v. ongeveer 40 man. Zij
worden gevolgd door mineurs met bijien,
schoppen, breekijzers en alle verdere middelen, die d. verkenning der bres noodig heeft
doen achten; sterke reserven en een tirailleurslinie ondersteunen d. beide spitsen. Gelukt
het a. d. bestormers d. bres te beklimmen,
waartoe al d. kolonnes op een gegeven teeken
aanrukken, dan dringen zij langs d. faces
voort, om tegelijk met d. aftrekkende verdedigers achter d. retranchementen en afsnijdingen door te slaan, die d. verdedigers mochten hebben opgericht. d. Ondersteuningstroepen rukken snel aan, bezetten d. vermeesterde
deelen en beletten door hun vuur 't terugkomen v. d. vijand. Middelerwijl maken andere
arbeiders met d. vliegende sappe een bekroning (logement) op d. bres, om vasten voet op
't veroverde terrein te behouden. Is 't niet
gelukt d. achtergelegen werken in handers te
krijgen, dan verzekert men d. bekroning tegen
iederen aanval; gewoonlijk worden daartoe
d. faces bij d. bekroning weg gegraven, en
dan moet men d. retranchementen weder met
sappen naderen of er zelfs nog batterijen in
d. bekroning tegen oprichten. 't Bewapenen
-v. zulke batterijen zal echter zeer bezwaarlijk
an, zoo men daartoe geen geschut v. d. vijand
heeft kunnen bemachtigen.. Zulke uiterste verdedigingen komen intusschen zelden voor,
want zelfs v. 't bestormen der bressen zijn d.
voorbeelden, vooral in lateren tijd, zeldzaam.
Oordeelt men d. bres voet voor voet te
moeten nemen, dan werkt men met d. voile
sappe tegen d. bres op, om boven op deze d.
bekroning te maken, die d. retranchementen
moet bestoken. Bij al deze handelingen richt
d. artillerie steeds een hevig vuur op d.
punten, waar zij verdedigers of arbeiders vereenigd onderstelt, om daardoor d. versch.
ondernemingen te ondersteunen.
Gelukt d. bemachtiging v. d. hoofdwal, dan
tracht men dadelijk zich v. een of meer poorten meester to maken, en des noods door
buskruit to doen openspringen, om daardoor
spoedig met d. kolonnes button d. vesting in
verband to komen.
Nu kan het nog voorkomen, zoo d. verdediging met hardnekkigheid wordt voortgezet,
dat d. straten door barricades Ain afgesloten,
en d. vijand zich v. huts tot hum verdedigt.
Zulk een strAjd wordt dan zeer moorddadig,
en 't kan plicht zijn, daar waar 't een keuze
geldt tuss. 't blood v. d. vijand en 't behoud
zijner eigene troepen, om d. aanval met onverbiddelijke gestrengheid voort to zetten,
door 't omverschieten en to vuur stellen v.
geheele straten en wijken. Gerona en Saragossa in 1809 zijn vermaarde voorbeelden v.
zulk een verdediging.
Is d. aanvaller meester v. d. stad, dan moet
hij nog met groote omzichtigheid to work
gaan, zoo lang nog geen verdrag gesloten is.
Men bezet d. voorn. toegangen, tuighuizen
en magazijnen, belet elke troepen-verdediging,
totdat d. overgave tot stand is gekomen.
Vooral in die oogenblikken moet d. kriigstucht on orde met kracht gehandhaafd worden,
wijl bij 't geweldig in bezit nemen eener
vesting zoo licht wanorde ontstaat, waardoor
men zich d. duur gekochte zege ziet ontglippen, of gruwelen worden veroorzaakt, die d.
overwinnaar onteeren.
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een belegering op boven beschreven wijze geschiedt, dan kan men een vesting tot d. overgave dwingen door insluiting en uithongering.
Men moet daartoe echter over een aanzienlijke macht kunnen beschikken, en d. vesting
buiten alle gemeenschap kunnen houden. Zulk
een insluiting wordt dus een handeling v.
zuiver tactischen aard; men zou die een voortgezette berenning kunnen noemen, waarbij
men zich door opgeworpen verschansingen
en tijdelijk versterkte posten verdedigt tegen,
aanvallen, zoowel v. d. zijde der vesting als
v. een Leger, dat tot ontzet oprukt.
Verrassingen, overrompelingen en in 't algemeen onverhoedsche aanvallen kan men beproeven, zoo d. vesting slecht v. 't noodige voorzien
is, droge grachten heeft, onachtzaam bewaakt
wordt, en men geheime verstandhouding in
d. vesting heeft, of op medewerking der ingezetenen kan rekenen. Zulk een onderneming
moet wel met veerkracht en voortvarendheid
geschieden, maar toch met d. uiterste behoedzaamheid, en alleen als men genoegzamen
waarborg voor d. goeden uitslag heeft, omdat
d. gevolgen v. dergelijke mislukte ondernemingen meesttijds allernoodlottigst zijn geweest.
Verwacht men geen krachtige verdediging,
is d. vesting klein en slecht voorzien, ontbreken er bomvrije gebouwen en heeft d.
aanvaller geen middelen om een geregeld beleg
te voeren, dan kan men d. vesting door een
bombardement tot d. overgave dwingen. Dikwigs gaat een geregeld beleg daarmede gopaard; doch tot zulke middelen gaat men niet
lichtvaardig over; want behalve d. materi6ele
verliezen, waardoor 't bezit eener plaats na
een bombardement ook voor d. veroveraar
wel eons v. minder belang wordt, bijy. zoo d.
vesting groote tuighuizen, marine-etablissementen of entrepots bezit, zal d. verbittering
na een bombardement zoo groot zijn, on zal
d. vijand zich d. haat eener geheele natio
dermate op d. hals kunnen halen, dat dit v.
invloed op d. gang der verdere krijgsondernemingen wordt, of 't bezit der vesting, omringd door wraakgierige vijanden, hem clawdoor veal minder voordeelen aanbiedt. Voorbeen werden d. batterijen tot zulk een
bombardement kort bij d. belegerde plaats
opgeworpen, maar door 't verdragend geschut
v. d. tegenwoordigen tijd kan dat vernielingswork op zeer grooten afstand geschieden. Bij
't beleg v. Pans in 1871 troffen d. Pruisische
bommen bepaade punten in d. stad tot op
4000 M. afstand. Merkwaardig in d. geschiedenis
der belegeringskun.st is ook 't bombardement
v. AlexandriO in 1882 door d. Engelsche marine,
die in weinige uren alle vestingwerken dozer
stad onhoudbaar maakte.
Uit deze schets is 't gevolg to trekken, dat
een geregeld beleg een handeling is, waartoe
men niet dan in d. uiterste noodzakelijkheid
overgaat,• dat d. eigenitike zwarigheden bij
een veerkrachtige verdediging eerst aanvangen als d. aanvaller op 't glacis en a. d. contrescarp is gekomen; dat d. vestingen met
goede wallen, breeds grachten en met flanken,
waarin men geschut geblindeerd kan opstellen,
reeds zoo stark zijn, al hebben zij weinig of
geen voorliggende werken, al is hun bedekte
weg slecht to verdedigen, al zijn d. ravelijnen
klein en zonder reduits, dat zij door 't eenvoudig wegbreken der bruggen on dichtmaken
der poorten voor een verdediging vatbaar zijn,
die tot een geregeld beleg en 't aanvoeren v.
een belegeringstrein met honderden voertuigen
en duizenden paarden zullen noodzaken; dat
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zoo vestingen bovendien een gemeenschap naar
achteren hebben en v. krijgsbehoeften en verdedigers kunnen voorzien worden, d. duur
eener belegering onmogelijk te bepalen is,
want achter wallen en puinhoopen vindt d.
aanvaller nieuwe wallen en nieuwe puinhoopen. Eindelijk blijkt het, dat hier onberaden
moed nimmer gebrek a. kunde kan verhelpen;
dat bij d. opperbevelhebber, wien d. leiding
eener belegering is opgedragen, een groote
kennis vereischt wordt v. alle takken der versterkingskunst; dat hij bekend moet zijn met
d. eigenaardige werking, d. aanwending en
vechtwijze v. iedere wapensoort; dat hij een
groote mate v. volharding, kalmte, beleid,
doorzicht en beraden oordeel moet bezitten,
en d. lessen der geschiedenis v. vorige belegeringen in toepassing brengt, hoedanigheden,
die men zelden vereenigd vindt, doch tot wier
ontwikkeling en aankweeking, ook bij hen, die
d. bevelhebber ter zijde staan, veel bijdraagt
d. speciale opleiding voor elk wapen a. een
gemeenschappelijke krijgskundige school; dear
toch leeren alle krachten v. een leger elkander in haren eigenaardigen werkkring kennen
en waardeeren.
Reeds bij d. oude volkeren komen vele berichten v. merkwaardige belegeringen voor;
d. Veroveraars der oudheid gebruikten reeds
d. uithongering, d. overrompeling, d. bestorming en 't geregeld beleg. Zulk een beleg
duurde dikwijls veel jaren. d. Grieken en Romeinen waren zeer vindingrijk in allerlei belegeringswerktuigen, en tot a. d. uitvinding
v. 't buskruit is in d. kunst en d. wijs v. belegeren niet veel verandering gekomen. d.
Aanvallers trachtten d. vesting te beheerschen
door 't bouwen v. houten torens, die tegen
't in brand steken met vochtige dierenhuiden
bekleed waren, en die zich boven d. muren
verhieven, om vanuit d. hoogte d. belegerden
to kunnen beschieten en valbruggen te kunnen neerlaten, waarmede men op d, wallen
kwam. Soms bestonden deze gevaarten uit
versch. verdiepingen, en werden zij op rollen
of wielen tot kort bij d. muur voortbewogen.
Met ballisten, werktuigen, waarmede zware
steenbrokken werden voortgeslingerd, trachtte
men d. belegerden v. d. wallen te verdrijven
en met stormrammen poogde men d. muren
of poorten te verbreken; d. Stormkolonne
delete zich bij 't naderen v. d. muur en bij
't beklimmen der stormladders zoo met hunne
schilden, dat deze te zamen een soort v. overdekte gang vormden, die d. schildpad genoemd
werd.
Bij d. belegeringen vdOr d. 30-jarigen oorlog
vindt men veelal versterkte linien tegen d.
vesting en tegen een vijand v. buiten aangelegd, welke circonvallatie- en contravallatielinien een verbazenden omvang hadden; zulke
doorloopende linign zijn later in onbruik gekomen. d. Loopgraven zijn op d. hier beschreyen wijze 't eerst door Vauban aangewend;
bij 't beleg v. Maastricht in 1632 vindt men
daarvan reeds eenige spores, doch d. regelmatige toepassing dagteekent v. 't beleg vAth, in 1697. Over d. vorderingen, die d. belegeringskunst sedert 1629 maakte, leze men
J. P. Delprat „Verhandeling over d. aanval
en verdediging" (Delft, 1825). d. Belangrijke
uitvindingen v. geweldige ontploffings-middelen, v. 't gietstaal, dat zoowel d. aanwending v. stalen pantserplaten a. d. eene zijde
als v. verdragend zwaar geschut a. d. andere
zijde mogelijk maakt, v. rookvrij kruit, v.
repeteer- en magazijn-geweer, veroorzaken een
geheele omwenteling, gelijk in d. veld- en
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zeeslagen, zoo ook in d. belegeringen. Aan
d. nieuwere vestingen wordt een groote omyang gegeven, en zij worden door een reeks
v. gedetacheerde forten omringd, zoodat d.
aanleg v. samenhangende paralellen nagenoeg
onmogelijk wordt. Voorts draagt 't granaatkartetsvuur uit 't getrokken geschut der verdedigers thans zoo ver, dat d. eerste paralel niet
meer buiten d. schietwijdte v. d. vesting kan
aanvangen, maar dit zoo dicht mogelijk bij
d. vesting doet. In plaats v. ricochetschoten
treedt 't werpen v. ontploffende bommen, d.
aanleg v. mijnen krijgt meer beteekenis, geblindeerde spoorwagons, telegraaflijnen en
luchtballons vervullen een rol in d. belegeringskunst. 't Beleg v. Sebastopol in 1855, v.
Parijs en v. Metz in 1871 is in deze opzichten
zeer leerrijk.
Beleg (Staat v.) is d. toestand v. een stad
of gewest, waar 't oppergezag tijdelijk komt
in handen v. d. militairen opperbevelhebber,
en waar 't overtreden v. diens voorschriften
door een militaire rechtbank wordt veroordeeld, en op staanden voet wordt gestraft.
zonder recht v. appal. Aanvankelijk werd
zulk een staat v. beleg afgekondigd in belegerde steden, waar verraad of oproerige bewegingen v. d. burgerij te vreezen waren.
Sedert d. volksbewegingen v. 1848 wordt d.
staat v. beleg ook buiten oorlogsgevaar afgekondigd in plaatsen of geheele gewesten, waar
een oproerige geest heerscht. d. Gemeentebesturen zijn dan a. d. militaire overheid
onderworpen; d. vrijheid v. drukpers, 't recht
v. vereeniging en vergadering en d. onschendbaarheid der woning worden tijdelijk geschorst,
en in plaats v. d. gewonen rechter treedt d.
krijgsraad. In 't Duitsche Rijk onderscheidt
men nog d. kleinen staat v. beleg, waar tot
beteugeling v. woeling en onrust eenige v.
deze beperkingen slechts ten deele worden
toegepast.
Belem, een verkorting v. Bethlehem, maakt
een wijk uit v. Lissabon. Het was voorheen
een marktvlek ter plaatse, waar koning Emanuel, na d. eerste terugkomst v. Vasco de
Gama uit Indio, in 1499, een kerk ter eere
v. Christus geboorte liet bouwen, en 't beroemde Hieronymietenklooster stichtte, waarin
d. prachtige grafplaats der koninklijke familie
prijkt. Bij d. aardbeving v. 1755 werd deze
kerk geheel verwoest, maar later weder in
Gothieken stijl opgebouwd. Belem was eertijds d. verblUfplaats der koninklijke families
doch sedert 't slot is afgebrand, bewoonde
't hof 't kasteel Queluz, tot d. uitwijking naar
Rio-Janeiro. 't Nieuwe koninklijke slot to
Belem heeft een fraai uitzicht op d. haven
en d. zee. In Belem wonen veel voorname
lieden en d. meeste hooge staatsdienaars. In
d. nabijheid v. d. kerk Nossa Senhora da Ajuda,
te Belem, is d. koninklijke tuin met een scheik.
laboratorium en een kabinet v. nat. zeldzaamheden.
Belemnieten of pijlsteenen noemt men
d. versteende overblijfselen v. een uitgestorven
geslacht v. koppootige weekdieren (Mollusca
cephalopoda). Men treft ze in zeer groot aantal
aan in d. secondaire bergen v. d. oolith- en
krijt-periode. Het dier, waartoe zij behoorden,
moet eenige overeenkomst gehad hebben met
d. nu nog levende inktvisch (Sepia). Men kent
thans 120 soorten v. belemnieten, waaronder
er zijn, die een grootte moeten gehad hebben
v. 02 a 6 M. In 't liasgesteente v. Wurtemberg
vindt men exemplaren v. loligo bollensis, waarvan d. inktzak zoo goad bewaard is gebleven.
dat men d. inhoud er van, met gomwater
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gewreven, voor sepia-teekeningen gebruiken
kan. In ongeloofelijk groote menigte moeten
Belemnieten op sommige plaatsen ztjn ten
gronde gegaan ; er zijn lagen, die uit bijna nets
anders bestaan, en daarom met d. naam v.
Belemniet-schiefer worden gekenmerkt. d. Zonderlinge vorm dezer overblijfselen gaf 't bijgeloof aanleiding ze „heksenvingers" to noemen. Op sommige plaatsen noemt 't yolk ze
dondersteenen. Verg. Ducrotay de Blainville
„Wmoire sur les Belemnites" (Paris, 1827).
Belenus was een der bijnamen, die d.
GalHers a. Apollo gaven, die door hen bij uitnemendheid vereerd werd. Men ziet uit Herodianus en andere schrijvers, dat d. Romeinen
daze Gallische godheid geheel met Apollo
vereenzelfdigden; maar d. Galliers splitsten
d. verschillende attributer v. doze godheid,
en elk attribuut werd door een bijzonderen
naam, dien zij bij d. naam v. Apollo voegden.
aangeduid.
Belfast is een handels- en havenstad in
't graafschap Antrim in 't N.-O. v. Ierland,
ten N. v. Dublin, a. d. mond v. d. Lagan, waarover een brug met 21 bogen ligt. Deze stad
volgt in belangrijkheid voor Ierland op Dublin
en Cork. Er zijn 210 000 inw., een stark kasteel,
veal groote linnen- en katoen-fabrieken, die
aan 10 000 menschon work verschaffen, glasblazerijen, suikerraffinaderijen on uitgebreide
handel in vleesch, boter en linnen. Onder d.
openbare gebouwen on inrichtingen munten
inzonderheid uit 2 fraaie hoofdkerken, een
Royal Academical Institution, met 2 gymnasien, 21 professoren, een openb. boekerij v.
180 000 din en 400 studenten, een instituut
voor blinden en een ander voor behoeftigen,
waarin meer dan 400 personen verzorgd worden en een aantal arme kinderen onderwijs
ontvangen.
Belfort of Befort is een zeer versterkte
stad in 't Fr. depart. v. d. Boven-Rijn, op een
der Zuidelijkste Vogesen, a. d. riv. Savourese.
Deze vesting, door Vauban gebouwd, word als
d. sleutel v. d. Elzas beschouwd. Zes groote
wegen vereenigen zich hier, waardoor ook d.
handel zeer levendig is. Er zijn 8000 inw.,
die graan, Bourgogne- en Champagnewijn en
ijzerwaren uitvoeren. Wegens hoog strategisch belang is daze vesting dikwijls belegerd
en zijn onder hare muren hevige gevechten
geleverd. 't Merkwaardigst is d. verdediging
door DENFERS - ROCHEREATT in 1870 en 1871 tegen
d. Duitschers en d. slag tuss. 't 140 Duitsche
legerkorps onder vow WERDER en d. Fransche
Oostelijke arrnOe onder BOURBAKI op 15, 16
en 17 Jan. 1871. Niettegenstaande Bourbaki,
met 150 000 man, waaronder d. vrijwilligers
V. GARIBALDI, Belfort trachtte to ontzetten on
tot d. Elzas door to dringen, weerde Von
Werder, die slechts 43 000 man onder zich had,
maar wel toegerust en in sterke stellingen,
iederen aanval af, zoodat Bourbaki tot d. aftocht moest besluiten. Deniers had v. 3 Nov.
1870 af met beleid en volharding d. vesting verdedigd, maar toen alle uitzicht op ontzet vervloog, en d. buitenwerken reeds in 't bezit v. d.
aanvaller waren, capituleerde d. verdediger, en
op 18 Febr. 1871 trok d. wakkere bezetting, 12000
man stork, met voile krtjgseer nit. Bij d. vrede
werd Belfort a. Frankrijk teruggegeven, en op
2 Aug. 1873 door d. Duitschers ontruimd.
.Beigen heetten d. Germanen, die omstr.
't begin onzer jaartelling 'nand tugs. d. Rijn
en d. Noordzee bewoonden met d. Seine
(Sequana) en Marne (Matrons) tot Z.-grens.
Naar hen heette 't Noordeltjkste der vier deelen, waarin Gang ten tijde v. d. Rom.keizers

verdeeld was, Belgica. d. Voorn. stammen
waren . Bellovaken, Nervi6rs, Tongeren, Menapiers en nog vele andere, die to zamen,
vol ens Strabo een millioen krijgslieden to
veld brachten. Zij waren zeer krijgshaftig,
met een groot schild, een lang zwaard, een
spear en eon werpspiets gewapend en met
bonte wollen kleederen gedekt. Eerst na zeven
jaar strijdens on gevoelige verliezen gelukte
het Caesar hen to onderwerpen..
't Koninkrijk Belgie grenst t. N.
a. N. Brabant en Zeeland, t. W. a. d. Noordzee,
t. Z. a. Frankrijk on t. 0. a. Luxemburg, RijnPruisen en Limburg ; 't strekt zich uit tuss.
20° 10, on 23. 40 0. L. v. Ferro en 49° 31/ on
51° 28• N. B. over een oppervlakte v. ruim
537 vk. geog. miji., on bestaat uit negen
provincin:
Provincial
Antwerpen
Brabant
W.-Vlaanderen
0.-Vlaanderen
Henegouwen
Luik
Limburg
Luxemburg
Namen

Grootte
in H. A.

Bevolking

Hoofdstad

283 000 650 000 Antwerpen.
328 000 1 050 000 Brussel.
323 000 740 000 Brugge.
300 000 940 000 Gent.
372 000 1 040 000 Bergen.
289 000 710 000 Luik.
241 000 220 000 Hasselt.
442 000 220 000 Arlon.
366 000 340 000 Namen.
2 945 000 5 900 000

't Aantal bew. nadert alzoo d. 6 millioen,
die ruim 2580 gemeenten vormen, waarvan
d. volkrijkste zijn Brussel met ruim 300 000,
Antwerpen met 200 000, Gent met 150 000,
Luik met 140 000, Brugge, Mechelen en Verviers, ieder met ruim 50 000 inw. 't Groote
meerendeel der bevolking behoort tot d. R.Kath. kerk, welke er uit 't aartsbisdom
Mechelen en d. bisdommen Brugge, Gent,
Doornik, Namen en Luik bestaat. Volgens d.
volkstelling op 31 Dec. 1889 had Belgie toen
6 093 798 bew. In 1831 was dit getal 3 785 000
en in 1869 4 961000.
Belgi6 is niet zoo vlak als Noord-Nederland; d. Vlaamsche streken wel, maar in 't
Z. 0. bedekt een keten der Ardennen 't land
met heuvelen. d. Hoofdrivieren zijn d. Maas
en d. Schelde, die talrtjke kleine rivieren en
beken in zich opnemen, zooals d. Sambre en
Ourthe in d. Maas, d. Lys, Dender on Rupel
met d. Senne, Demer, d. groote en kleine
Nethe in d. Schelde. d. Hooger liggende streken leveren veel hout en wild op en d. vlakkere deelen veal graan, peuivruchten, vlas,
hennep, meekrap, hop en tabak; voor veeteelt
en paardenfokkerij heeft Vlaanderen groote
en goede weiden; maar vooral bevat Belgies
bodem groote schatten a. steenkool en ijzer.
In d. omstreken v. Luik, Charleroi en Bergen
werdt jaarlijks door meer dan 80 000 mijnwerkers 13 i 14 millioen ton steenkool, ter waarde
v. 77 millioen gld. uitgegraven; d. hoeveelheid
gedolven Ajzer bedtaagt jaarlijks ongeveer
160000 ton. Bovendien zijn er kalksteen-, marmer- lood-, koper-, zink- en aluin-groeven.
d. Yoornaamste fabrieken vervaardigen linnen-, wollen-, en katoenen stoffen, leder-, glas-,
en metaalwaren. Brusselsche leant is wereldberoemd; Luik, Namen, Charleroi en Bergen
hebben groote ijzergietertlen, geschutgietenen.
locomotief- en machine-, geweer- en messenfabrieken. Papierfabrieken zijn voorn. in Na-
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men en Luik, glas- en porseleinfabrieken in
Henegouwen, Brabant en Namen.
d. Belgen bestaan uit versch. stammen,
waaronder die der Vlamingen en Walen 't
meest onderscheiden zijn. 't Westelijk deel v.
't land spreekt Vlaamsch, 't Midden, Zuiden
en Oosten Fransch, en 't Zuid-Oosten Duitsch.
d. Regeeringsvorm is een constitutioneele
monarchie; er zijn twee kamers : d. senaat en
d. vertegenwoordigers. d. Staatsinkomsten en
uitgaven naderen tot 320 millioen francs; d.
in- en uitvoer 1300 en 1200 millioen francs
per Maar; 't spoorwegnet eon der oudste en
best georganiseerde v. Europa, is 4500 K. M.
lang. d. Koninklijke paleizen zijn to Brussel
en to Laeken.
Bij d. Romeinen waren d. Zuidelijke Nederlanden bekend onder d. naam v. Provincia
Belgica, meest door Keltische stammen bewoond. Gedurende 't leenstelsel werd 't in
hertogdommen en graafschappen verdeeld,
waaronder 't graafschap Vlaanderen door
macht en rijkdom uitmuntte. In 1385 kwam
dit a. 't Bourgondische huis, dat in 't begin
der 15e eeuw door huwelijk, erfenis, koop en
verdrag bijna alle overige gewesten v. Zuiden Noord-Nederland verkreeg. Door 't huwelijk v. keizer Maximiliaan met Maria, d. erfdochter v. Bourgondi8, kwamen daze rijke
bezittingen a. 't huis v. Oostenrijk. Bij d.
afstand v. keizer Karel V bleven d. Nederlanden onder Filips II met Spanje vereenigd,
maar ten gevolge v. d. tachtigjarigen oorlog
werden sedert 1598 d. Zuidelijke provinci8n
(Belgie) onder Albert v. Oostenrijk on Isabella
tot een afzonderlijken staat. Na d. vrede to
Munster bleef Belgie onder d. Spaansche heerschappij, on bij d. Utrechtschen vrede in 1713
kwam 't in d. macht v. Oostenrijk; d. vestingen werden daarna gemeenschappelijk door
d. Keizer on d. Staten der Zeven Provincien
bezet. (Zia Barriere-tractaat).
In 1788 stond Belgie tegen Oostenrijk op; in
1790 vormde 't zich tot een republiek, die eerst
door een Oostenrijksch lager bedwongen word,
maar weldra drongen d. Fransche republikeinen onder Pichegru in Belgie door, d. republiek werd bevestigd, en Belgi8 volgde nu
tot in 1814 Frankrijk, waarmede 't in 1802
geheel vereenigd was. Na d. val v. Napoleon
werd Belgi8 met Noord-Nederland tot een koninkrijk vereenigd onder Willem I. Daze samensmelting bleek op d. duur onbestaanbaar
te zijn. Na d. Juli-omwenteling v. 1830 in
Frankrijk, stonden d. Zuidelijke provincien op;
zij scheidden zich af, on kozen Leopold v.
Saksen-Coburg tot koning, wiens zoon Leopold
II thans nog regeert.
Belgiojoso (CHRISTINA, vorstin v.), gab.
28 Juni 1808 to Milaan, was d. dochter v. d.
markies di Trivulzio, on huwde in 1824 d.
vorst E. di Barbiano-Belgiojoso, die in 1858
overleed. Zij woonde na d. Juli-revolutie te
Parijs, waar haar salon 't vereenigingspunt
werd v. geleerden, kunstenaars on staatslieden. Zij schreef in dien tijd d. „Gazetta Italiana", 't weekblad n Ausonia", „Democratie"
pacifique" en „Essal sur la formation du
dogme catholique". Toen in 1848 d. opstand v.
Italic tegen d. Oostenrijkers uitbrak, richtte
zij een vrijkorps op, waarmede zij bij Livorno
landde en 't Piemonteesche lager ondersteunde ;
zij streed d. geheele wanhopige worsteling
mode, en reisde na d. bezetting v. Rome door
d. Franschen in 1849 naar 't Oosten, waar zij
in behoeftige omstandigheden verkeerde, want
hare bezittingen waren verbeurd verklaard.
In 1856 mocht zij naar haar vaderland terug-
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keeren, en ontving zij hare goederen terug, en
in 1859 beleefde zij d. bevrijding on d. eenheid
v. ItaliO, waarvoor zij gansch haar vaderland
doortrok, on met woord en schrift ('t dagblad
„Italia") geestdrift opwekte. Zij overl. 5 Juni
1871 to Milaan. Onder hare beste werken v.
haar latere periode behooren: ' Souvenirs d'
exil"; „L'Asie mineure et Syne" (1858); „Histoire de la maison d. Savoie" (1860) on „Reflexions sur Otat actuel de 1' Italie et sur
son avenir" (1869); vooral dit laatste is een
belangrijk on leernjk werk.
Belgorod of Bjelgorod (Witte stad) is
een arrond. hoofdst. met 13 000 inw. in 't
Russ. gouvernement Koersk, a. d. Donetz. Er
zijn vier fabrieken en tien kerken.
Belgrado, of Grieksch-Weissenburg, is een
stad on sterke vesting op een heuvel, a. d
sarnenvloeiing v. d. Donau on d. Sau, in Servie.
Zij bestaat uit 't Opperslot, d. stad, d. Waterstad on d. Reitzenstad, to zamen met 27 000
inw. In 1522 werd Belgrado door Soliman II,
in 1668 door Oostenrijk, en in 1690 wader door
d. Turken veroverd. In 1717 nam prins Eugenius
d. vesting, die bij d. vrede to Passarowitz a.
d. Keizer bleef tot in 1739, toen d. Turken d.
nu stark bevestigde stad herwonnen. d. Oostenrijksche veldheer Laudon veroverde Belgrado in 1780, doch bij d. vrede v. 1791 word.
't a. Turkije teruggegeven. In 1807 gaf Suleimanpasja d. stad bij verdrag a. Czerny, d. aanvoerder der Serviers over, en sedert d. erkende
zelfstandigheid v. Servid is 't d. sterke grensvesting v. dat koninkrijk gebleven. Door een
brug over d. Sau is Belgrado sedert 1886 a.
d. spoorw. verbonden, die v. Budapest langs
Belgrado on Nisch naar Boelgarije en Turkije
loopt.
Delia] is een Hebreeuwsch woord, samengesteld uit twee woorden, die vereenigd beteekenen: tot niets nut, verderfelljk, slecht.
Het komt meestal voor in saamstellingen als:
Belials-man, kinderen Belials e. d. g.
Belin (FRANC. ALPH.), gab. 31 Juli 1817 to
Parijs, studeerde daar a. 't College d. France
in d. Oostersche talen, reisde vervolgens naar
't Oosten, was daar tolk to Erzeroern, to Salonika, to Kairo en v. 1868-1877 consul-generaal
to Konstantinopel. Hij schreef o. a. „Vie de
Djengiskhan" (1841); ,Histoire des Sassanides"
(1841); ,
de l'Eglise latine a Constaaatinople (1872) on geleerde verhandelingen in
't „Journal asiatique".
Belinfante (Jos. JUST.), gab. 11 Mrt 1812,
to Amsterdam, en overl. 2 Dec. 1882 in Den
Haag, was een verdienstelijk journalist. Van
horn zijn d. periodieke overzichten v. 't binnenen buitenl. nieuws in 't Alg. Handelsbl. en
't Opstel over d. Verovering v. Algeria in d.
,Gids" V. 1847. Hij beschreef , 2t Leven v.
M. Az. De Ruyter" in 2 dln (1844 on 1852).
Belisarius was d. zoon v. een Thracisch
landman, en diende onder d. lijfwacht v.
keizer Justinianus. Hij huwde met Antonina,
d. dochter eens wagenmenners, vriendin der
keizerin Theodora. Belisarius opende zijn loopbaan als overwinnend veldheer in d. slag bij
Dara, tegen d. Perzen. In 532 stilde hij d. geweldigen opstand der blauwe factie te Konstantinopel, toen Justinianus bijna d. troon
had verloren. Hij verkreeg nu 't opperbevel
over 't lager on d. vloot, door Justinianus
naar Afrika tegen d. Wandalen gezonden. Hij
veroverde Karthago, en dwong d. Wandaalschen koning Gelinus, zich a. d. Keizer over
to geven. Belisarius hield in 534 eon zegepralenden intocht to Konstantinopel on ontving
d. consulaire waardigheid. In 535 veroverde
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hij Sicilie. Begunstigd door d. verdeeldheden
in 't Oost-Gothische rijk, veroverde hij achtereenvolgens Napels en Rome. Hij verdedigde
zijn veroveringen met beleid tegen Vitiges, die
koning der Oost-Gothen geworden was, en
breidde aanhoudend 's Keizers gebied naar 't
Noorden uit, won na groote moeilijkheden, in
539, Ravenna, en werd toen door d. Keizer
naar Konstantinopel teruggeroepen. In 541
en 542 streed hij voorspoedig tegen Chosroes,
koning v. Perzie, maar door hof-intriges en
d. misdragingen v. Antonina viel hij in ongenade, met ontzetting uit zijn opperbevelhebberschap. Toen echter d. Gothen onder
Totilas in Italie weder overwinnend optraden,
werd Belisarius met geringe macht daarheen
gezonden; maar hij kon daarmede niet beletten, dat in 546 Rome a. d. Gothen in handen
viol; zelfs moest hij zich naar Sicilie terugtrekken. Hij werd verder naar Konstantinopel
ontboden, waar hij echter door d. Keizer welwillend werd ontvangen. Een zijner laatste
heldendaden was d. verdediging v. Konstantinopel tegen een aanval v. Boelgaren en
Slawen, die over 't ijs d. Donau gepasseerd
waren, in 559. Zijn vijanden a. 't hof maakten
echter gebruik v. een ontdekte samenzwering
tegen 't leven v. Justinianus, om d. grijzen
veldheer verdacht te waken. Daardoor leed
hij in 564 gedurende eenige maanden een gevangenschap, die wel eindigde met d. erkentenis zijner onschuld en 't herstel in zijn vermogen en waardigheden, maar waarschijnlijk
aanleiding was tot zijn spoedig daarop gevolgd
sterven op 13 Mrt 565.
Belisarius was een groot veldheer, die door
zijn beleid, veerkracht en moed a. d. verbasterde Grieksche soldaten tijdelijk weder orde
en tucht wist in te boezemen, en aan te vuren
tot krijgsbednjven, 't oude Rome waardig.
Ook als mensch was Belisarius edelaardig:
vooral verdient zijn trouw en gehechtheid a.
d. Keizer onze bewondering. Alleen schijnt
zijn toegevendheid of verblindheid voor d.
uitspattingen zijner gemalin beneden zijn karakter te zijn geweest. Verg. Gibbon „History
of the decline and fall." De „Belisaire" v.
Marmontel is slechts een romantisch verhaal.
Belize of Britsch Honduras is een
Eng. volkplanting op d. Oostkust v. 't schiereil. Yucatan, in Midden-Amerika, 635 v.k.
geogr. mijl groot, met 25 000 bow., meest negers
en kleurlingen. d. Kust is met rotsriffen en
zandbanken omgeven, vlak en moerassig, 't
binnenland, door d. Belize bespoeld, is vruchtbaar, warm en vochtig, maar niet ongezond.
Er groeit veel mahonie- en dennenhout, mais
on maniok. d. Stad Belize ligt a. d. mond der
rivier en heeft 6000 inw.
Bell is d. naam v. een Schotsche familie,
die veel beroemde mannen, vooral v. geneesheeren en schrgvers over geneeskundige onderwerpen, heeft opgeleverd. JOHN BELL, geb.
1691, reisde in 1714 als geneesheer naar s. Petersburg, Perzie, China en Konstantinopel, en
keerde in 1746 naar zijn vaderland terug. d.
Beschrijving zijner reizen is in 2 dln to G1 ow
in 1763, en later meermalen uitgegeven.
zoon, CHARLES ANDREAS BELL, geb. to s. Petersburg in 1717,werd hoogleeraar in d. fraaie
letteren to Leipzig, waar hij v. 1753 t. 1781 d.
rActa eruditorum" redigeerde. Hij overl. daar
in 1782. BENJAMIN BELL was een der beroemdste
chirurgijns v. zijn t' d. Zijn „System of Surgery" werd to Edinburg v. 1782 t. 1787 in 6
dln uitgegeven, meermalen herdrukt, en in
vele talon overgezet. (Roll. vert. Amst., 1791).
Nog heeft men v. hem: On the theory and
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management of Ulcers" (Edinb., 7e uitg. 1801);
„On Gonorrhoea virulenta and Lues venerea"'
(Edinb., 1793 on 1797, 2 din) on On the Hydrocele and Sarcocele" (Edinb., 1794). ANDREAS
BELL, geb. to s. Andrews in 1753, was predikant b. d. Episcopale kerk, en voerde 't zoogen.
Madras-stelsel v. onderwbs in Europa in, dat
door hem on LANCASTER gewijzigd en verbeterd,
onder d. naam v. Bell-Lancastersch stelsel
algemeenen ingang vond. (Zie Onderwijs). Hij
overleed in 1832, on vermaakte 120 000 p. st.
a. instituten on weldadige inrichtingen. JOHN
BELL, broeder v. Andreas, geb. to Edinburg
in 1763, wijdde zich a. d. geneeskunde. In 1790begon hij voorlezingen in zijn anatomisch
werkplaats, on gaf hij in 't licht „System of the
Anatomy of the human Body" (Edinb., 6e uitg.
1826, 2 dln; zijn broeder CHARLES BELL voegde
er in 1823 twee dln bij); ,Discourses on the
Nature and Cure of Wounds" (Edinb. 1793—'95
2 vol.); „Principles of Surgery" (London, 1801,
3 vol.) en „Letters on the professional characters" (Edinb., 1810). Ook heeft hij vele anatomische werken met koperen platen uitgegeven, die om d. zuiverheid en nauwkeurigheid groote vermaardheid verkregen hebben,
als „Engravings to illustrate the Structure of
Bones" (London, 2e uitg. 1808)3 „Engravings
and Descriptions of the Arteries" (Lond. 3e
uitg. 1811); „Engravings of the Brain" (Lond.,
1802); „Engravings of the Nerves" (Lond. 1803)
on „Engravings of the Viscera" (Edinb. 1804).
Hij stierf in 1820, op een reize door Italie, to
Rome. CHARLES BELL, zijn broeder, geb. to
Edinb. 1778, schreef nog eer hij in 't Edinburgsche College of Surgeons was opgenomen, 't.
eerste deel v. zijn „System of Dissections"
(Edinb. 1798-1805). Hij verwierf een grooten
naam als operateur. In 1806 vestigde hij zich
to London, waar hij voorlezingen over ontleeden heelkunde hield. In 1812 word hij in 't,
Royal College of Surgeons to London opgenomen, on kort daarop als chirurgtjn a. 't
Middlesex-hospital aangesteld. In 1809 snelde
hij naar 't slagveld v. Corunna en in 1815
naar dat v. Waterloo, om d. gekwetsten bij
to staan. In 1836 werd hij naar Edinburg als
hoogl. in d. heelkunde beroepen; hij stierf
daar in 1842. Behalve 't bovengenoemde work
schreef hij : „A System of operative Surgery
founded on Anatomy" (Lond. 1814, 2 vol.) „The
Anatomy and Philosophy of Expression as
connected with the fine Arts" (Lond. 1844);
„On the Diseases of the Urethra" (Lond. 2e
uitg. 1822); „Idea of a new Anatomy of the
Brain" (Lond. 1811); „Engravings from Spedmons of the Morbid Parts" (Lond. 1813); „Surgical Observations" (Lond. 1816, 2 vol.); „The
Anatomy and Physiology of the Human Body"
(Lond. 1816, 2 vol.); „Essay on the Forces
which circulate the Blood" (Lond. 1819); „Illustrations of Capital Operations of Surgery"
(Lond. 1820). Zijn meest beroemde work is
„The Nervous System of the Human Body"
(Lond. 1830). Hierin is zijn ontdekking v. d.
verrichtingen v. d. voorste on achterste wortels der ruggemergszenuwen ontwikkeld. (Zie
.Ruggemerg en Zenuwen.) Voor d. Bridgewaterbooks (Zie Bridgewater) schreef hij d. schoone
verhandeling „The Human Hand" (London,
1834). Nog heeft men v. hem „Institutes of
Surgery" (Edinb. 1838, 2 vol.) en „Practical
Essays" (Edinb. 1841, 2 vol).
Bell (ALEX. GRAHAM), geb. to Edinburg,
hoogleeraar in d. physiologie der spraakorganen to Boston, is d. uitvinder v. d. naar
hem genoemden Bells-telephoon. Sedert 1872
arbeidde hij a. d. samenstelling v. een werk-
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tuig, waarmede men zich op verren afstand
_kan doen verstaan, en in 1875 verkreeg hij 't
-eerste octrooi voor zijn vinding, om 't geluid
door undulatorische stroomen, niet met behulp v. een batterij, maar v. 't electro-magnetismus, zoo voort te leiden, dat 't zelfde
werktuig dient, om te spreken met verafwezende personen, en te verstaan wat zij
_zeggen. Binnen weinig jaren werd deze inrichting algemeen toegepast, zoodat een net
v. telephoondraden in geen groote stad meer
-ontbreekt.
Bell (FRED. WILH. BERN. v.), geb. 15 Juni
1822 to Rotterdam, studeerde te Leiden in d.
theologie, was achtereenvolgens predikant te
Noordwijkerhout, Hoorn en Amsterdam, en
werd in 1872 hoogl. in d. godgeleerdheid te
Groningen. Hij schreef: „d. Wetenschap v. 't
zedelijk leven" (1873); „d. Samenhang v. logica
ethiek" (1878) en belangrijke opstellen in
d. „Tijdspiegel" en, als mederedacteur, in 't
„Theologisch Tijdschrift".
Bella (STEPHANO DELLA) werd te Florence
in 1610 geb. en stierf er in 1664. Tot goudsmid
-opgeleid, leerde hij d. teekenkunst bij 0. Vanni ;
hij genoot ook onderricht v. Canta Gallina,
bij wien hij met Callot bekend werd en diens
gravuren volgde. Later nam hij een eigene
richting aan, die niet zoo geestig, maar toch
schoon en aangenaam is. d. Kardinaal Lorenzo
de Medicis zond hem op zijn kosten naar Rome,
om er d. werken der groote meesters te bestudeeren; d. jeugdige kunstenaar bleef daar drie
jaar, en bewerkte er vele gravuren. Daarna vertoefde hij zeven jaar te Parijs, verwierf er eer en
roem, on arbeidde daarna te Florence onder
Cosmus III. Met een rijke verbeeldingskracht
begaafd, behandelde hij d. meest onderscheiden
onderwerpen, historiestukken, landschappen,
zeestukken, gevechten, studiOn v. dieren en stillevens. In alle waardeert men een uitvoerige
en geestige behandeling en sihilderachtige
opvatting. Zijn laatste werken zijn niet zoo
vroolijk en geestig v. opvatting; er heerscht
zelfs een sombere stemming in. In d. figuren
muntte hij 't meest uit; hij teekende ze in
een zuivere, losse. manier. In d. voorstelling
v. dieren is d. uitvoering 't meest te prijzen
't minst muntte hij in landschappen uit; zij
hebben echter houding en zijn sierlijk uitgevoerd. Zijn werk, uit ruim 1540 bladen bestaande, werd op d. verkooping v. Mariette
met 920 francs betaald; op die v. Basan golden ruim 700 zijner gravuren 240 francs.
Belladonna, Zie Wolikers.
Bellamy (JAcoBus) werd 12 Nov. 1757 te
Vlissingen, uit behoeftige ouders geb. Tot 't
beroep v. bakker opgeleid i werd hem, bij 't
zich openbaren v. zijn dichterlijken aanleg
en schranderen geest gelegenheid tot studie
gegeven, en werd hij a. d. hoogeschool te
Utrecht geplaatst, waar hij zich tot d. predikdienst voorbereidde. Begaafd met een fijn gevoel voor 't schoone, en met een levendige
verbeelding, ontwikkelde zich bij hem een
zelfstandig en oorspronkelijk dichtvermogen.
Zijn eerste werk : „Vaderlandsche gezangen"
(Amst. 1784, d. eerste . uitg. onder d. pseudoniem ZELANDUS) getuigt hiervan. Niet minder
zijn „Gedichten" (Haarl., 2e dr. 1826). Hij was
d. eerste, die d. wansmaak voor 't zoetsappige en oververfijnde in d. poezie hielp verdringen, door vrije vormen en stoute beelden verving. Daarom dichtte hij bij voorkeur
in rilmlooze verzen, waarin hij zeer gelukkig
slaagde. Hij stierf a. een keel-ontsteking reeds
op 28-jarigen leeftijd. Men vindt 't portret v.
Bellamy voor zijn „Gedichten".

-
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Bellarminus (ROBERT), zoon v. Cinthia
Cervin, zuster v. paus Marcellus II, geb. 4
Oct. 1542 te Monte-pulciano in Toscane, werd op
18-jarigen leeftijd Jezu"iet, en trad in versch.
steden op als leeraar der oude talen en der
astronomie, en ook als kanselredenaar. In
Leuven hield hij (sedert 1570) voorlezingen
over d. theologie; hid schreef daar zijn Hebreeuwsche grammatica en zijn werk over d.
kerkelijke geschiedschrijvers („De scriptorib.
Eccles." Rom. 1613), die beide thans weinig
waarde meer hebben. 't Laatste is echter
door Oudin aangevula en voortgezet („Supplementa de script. eccl. a Bellarmino omissis,"
Par. 1668). Van 1576 t. 1589 hield Bellarminus
te Rome in 't college der Jezuieten voorlezingen, die meest alle v. polemischen inhoud
waren. Hij legde zich inzonderheid toe op 't
wederleggen v. d. gevoelens der Protestanten,
en trachtte dit door bewijzen te doen. Zijn
hoofdwerk hierover is „Disputationes de controversiis christianae fidei adversus hujus
temporis haereticos" (Rom. 1581-1592, 3 vol.
en Ingolst. 1601, 4 vol.). Een nieuwe uitgaaf
hiervan heeft Sausen (Mainz, 1842) bezorgd
en Gumposch zette ze (Augsb. 1842) in 't Hgd.
over. Lang is dit geschrift als een hoofdbolwerk tegen 't protestantisme beschouwd, doch
zelfs R. Kath. schrijvers erkennen, dat er
grondige kennis der talen en der geschiedenis
in gemist wordt ; dat d. schrijver noch een goed
exegeet, noch een scherpzinnig criticus is;
en dat d. bewijzen zwak zijn; doch zij schrijven deze gebreken minder a. d. schrijver, dan
a. d. toestand der godgeleerdheid in die dagen
toe. Vriend en vijand hebben tegen dit werk
d. pen opgevat. Niet slechts toch schreven
d. protestanten Huber, Scherzer, Vorst, Albrecht en Amesius, maar ook Katholieken,
gelijk Launoi (verg. J. F. Mayer, „Ecloge de
fide Baronii et Bellarmini ipsis Pontificibus
ambigua, Amst. 1697) er tegen. Paus Sixtus V
plaatste 't op d. „Index expurgatorius", wijl
hij niet wilde, dat d. leeringen der protestanten in d. R. Kath. landen verbreid zouden
worden; ook stemde Bellarminus in 't punt
v. 't hoogste gezag v. d. Paus in wereldlijke
dingen (hij schreef d. H. Vader een absolute
macht, zoowel in wereldlijke als geestelijke
dingen toe, 'tgeen oorzaak was, dat d. Disputationes, welke over d. pauselijke macht
handelden, ook te Parijs verboden werden)
niet met hem overeen. Na d. dood v. Sixtus V
bewerkte Bellarminus, dat zijn werk v. d.
Index werd uitgewischt. Op gelijke wijze ging
't met een ander geschrift, waarin hij uitsluitend over d. pauselijke macht in wereldlijke
dingen (De potestate Summi Pontificis, Rom.,
1610) handelt. Dit geschrift werd door 't Parlement te Parijs en door d. Venetiaansche republiek verboden, ja bijna door beulshanden
verbrand. Kort voor d. opheffing der Jezuletenorde werd 't te Mainz in 't Latijn en te Ingolstadt in 't Hoogduitsch op nieuw uitgegeven.
d. Katholieke regeeringen verboden op zware
straf het te verbreiden, en d. aartsbisschop v.
Mainz verklaarde 't voor een hoogstgevaarlijk
book. Paus Clemens VIII verhief hem, hoewel
hij met vrijmoedigheid d. misbruiken in 't
kerkelijk bestuur had aangetast, in 1599 tot kardinaal, en schonk hem zijn voile vertrouwen,
doch d. Dominicanen bewerkten, dat hij uit
Rome werd verwijderd; d. Paus benoemde hem
tot aartsbisschop v. Capua (1601). Na 's Pausen
dood keerde Bellarminus naar Rome terug,
en weinig had 't gescheeld, of hij was tot paus
verkozen. Met ongemeenen ijver nam hij
versch. betrekkingen waar, en schreef hij een
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menigte werken. Ook in zijn catechismus
Dechiarazione della dottriaa cristiana,
Rome
1603, in 't Lat. Christianae doctrinae explicatio),
in btjna alle talen der wereld overgezet, nam
hij zijn gevoelen over 't onbepaalde gezag
des Pausen op. Versch. strtjdschriften slingerde hij tegen d. Venetianen en tegen koning
Jacobus 1 v. Engeland. Daarenboven leverde
hij veel ascetische en zedek-undige schriften,
waaronder die over d. bisschoppelijke plichten
en over d. plicht v. een christen-vorst uitmunten. Van zijn talrijke stichtelijke werken
gaf „De gemitu columbde sive de bono lacrymarum" aanleiding tot een pennestrijd onder
d. kloosterlingen, wijl daarin vele misbruiken
en gebreken der geestelijke orders zijn aangevoerd. Al deze schriften zijn verzameld in d.
Kealsche uitgaaf zijner werken (1619, 7 din).
Vollediger is d. Venetiaansche uitgaaf v. 1721
in 5 din, die ook d. na zijn dood uitgegeven
brieven en andere stukken bevat. Bellarminus
stierf 17 Sept. 1621. Algemeen worden zijn
groote verdiensten erkend, en zijn levenswandel was in alle opzichten voorbeeldig. Hij
was nauwgezet in zijn ambten, een weldoener
der armen, ja hij ontzegde zichzelf vaak 't
noodige om hen te helpen. 't Leven v. Bellarminus is in 't Lat. beschreven door d. Jezulet
J. Fuligatti (Rome, 1624). Ook D. Bartoli (Rome,
1677), en N. Frizon (Nancy, 1708), schreef zijn
biographie. Verg. „Alegambe et Sotuel Bibl.
scriptt. societ. Jes." (Rome, 1657) ; Bayle „Diet.
Hist." en Aschbach „Algem. Kirchenlexikon."
Brignon heeft in 1701 in 5 din een Fransche
overzetting v. d. meeste ascetische schriften
v. Bellarminus gegeven.
.13el/art (Nic. FRANC.), een beroemd Fransch
advocaat, werd in 1761 te Parijs geb. Hij
redde in 1792 door schitterende pieitredenen
mad. DE ROHAN, DUFRESNE en d. minister
LACOSTE Y. 't schavot. Onder 't Directoire
bepleitte hij d. vrijspraak v. generaal XENON
en onder Napoleon verdedigde hij generaal
MOREAU. Met keizer Napoleon was hij niet
op goeden voet; hij was d. opsteller v. 't
adres v. 1 Apr. 1814, waarin 's Keizers afstand
v. d. troop ge6ischt werd. Lodewijk XVIII
overlaadde hem met eerbewijzen, en bij Napoleons terugkeer vluchtte BELLART naar Engeland, maar zijn goederen werden verbeurd
verklaard, en hij werd v. d. algem. amnestie
uitgesloten. In Aug. 1815 benoemde Lodewijk
XVIII hem tot procureur-generaal, en hij
eischte in daze functie d. doodstraf v. maarschalk NET. BELLART overt. in 1826; zijn gezamenljjke schriften zijn in 1828 in 6 din
uitgegeven.
Bellary (Ind. Walahari) is d. naam v. een
district in 't Britsch-Indisch presidentschap
Madras, en ook v. d. hoofdstad v. dit district.
't Is 571 vk. geogr. mijl groot, heeft 1 830000
bew., en bestaat voorn. uit een bergvlakte
v. Dekan, door sterke rotsvestingen verdedigd.
Ook d. hoofdstad Bellary is wel bevestigd,
heeft 55 000 inw., en ligt d. Toemboedra, een
tak v. d. Kistna; 36 K. M. t. N. W. v. d. stad
zijn d. merkwaardige bouwvallen v. Bisnaoer.
Bellatriar (Lat., d. 1. d. Strtydbare) is d.
ster v. d. tweede grootte y in Orion.
.Bellaudiere (Lots) was eenProvencaftlisch
dichter nit d. 16e eeuw. Zijn „Obros e
barbouillado e phantasies" zijn in 1595 te
Marseille in 3 din gedrukt.
(JusTus), geb. 22 Nov. 1803, to
Bassano, bekleedde in zijn geboortestad een
ondergeschikte betrekking, maar legde zich
met zooveel ijver en talent op d. classieke
talen en d. wiskunde toe, dat zijn opstellen
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in eleerde tijdschriften d. aandacht trokken,
en j in 1841 tot hoogl. a.'t lyceum to Vicenza
beroepen werd. In 1845 werd hij hoogl. in d.
meetkunde to Padua, waaraan 't onderwijs
in d. algebra en d. natuurk. verbonden werd.
Hij heeft voorts leerboeken voor algebra en
analyt. meetk. geschreven, en overt. 6 Nov. 1880.
Bellay (JEAN DU), kardinaal, in 1492 geb.,
werd door Frans I tot hooge waardigheden
verheven, en in belangrijke zaken gebruikt.
Hij wendde bij paus Clemens VI pogingen aan,
om Hendrik VIII v. d. ban to vrijwaren. Toen
Karel V in Provence landde, bleef Bellay te
Parijs met d. titel v. luitenant-generaal en '1
commandement over Picardie en Champagne.
Achtereenvolgens was hij bissohop v. Parijs,
Limoges on Mans en aartsbisschop v. Bordeaux. Na d. dood v. Frans I, dien hij tot 't
stichten v. 't College royal bewoog, reisde
hij naar Rome, waar hij in 1560 overt. Hij
was Lat. dichter; ook zijn er brieven v. hem
verschenen. Zijn oudere broader, GUILLAUME
DU BELLAY, Neer v. Langey, omstr. 1491 op 't
kasteel v. Glatigny bij Montmirail geb. en
9 Jan. 1543 to s. Saphorin bij Lyon gest., was
een dapper krijgsman, on werd tot ridder v.
s. Michel benoemd. In 1525 werd hij door 't
Regentschap naar Frans I, die in Spanje gevangen was, en meermalen naar Italie, in
ambassade gezonden. Hij was een schrander
on voorzichtig staatsman, en bewees zijn
vaderland gewichtige diensten. Toen hij stierf,
was hij onderkoning v. PiOmont. Als schrijver maakte hij zich bekend door een „Epitome
de l'antiquite des Gaules" (Paris, 1556) en
„Memoires sur les affaires du temps" (1573,
7 din). Zijn broader, MARTIN DU BELLAY, illitenant-generaal v. Normandie, on worst v.
Yvetot, heeft geschreven „Memoires contenant les discours de plusieurs choses advenues
an royaume d. France depuis 1513 jusqu'au
trOpas de Fraficois I" (Paris, 1571, in 1582-1588
herdrukt). Hugo Suraeus heeft dit werk in 't
Lat. vertaald (Francof. 1575). JOACHIM DU BELLAY, uit 'tzelfde geslacht, werd in 1524 to Lire
in Anjou geb., on stond in hooge achting bij
Frans I on zijn zuster Margareta. d. Kardinaal
DU BELLAY riep hem naar Rome, doch naar
Frankrijk teruggekeerd, overt. hij in 1560, op
't punt om tot aartsbisschop v. Bordeaux verheven to worden. Hij maakte zich als Fransch
en LatUnsch dichter bekend.
Belle -Alliance is een pachthoeve in 't
district Nivelles, in d. Belg. prov. Zuid-Brabant, 27 KM. v. Brussel a. d. weg naar Charleroi. Naar deze hoeve noemen d. Pruisen d.
slag bij Waterloo, waarin Napoleon op 18 Juni
1815 overwonnen werd : 't centrum v. 't Fransche leger stond bij Belle-Alliance.
Belleau (Bw) m1529 to Nogent-le-Rotrou
geb. en in 1577 te Pans gest., heeft d. „Prediker", 't „Hooglied", d. „Oden v. Anacreon"
on d. „Phenomena" v. Aratus in 't Fransch
overgezet. Hij speelde in d. stukken v. zijn.
vriend Jodelle, on schreef zelf een blijspel,
getfteld: „La Reconnue". Zonderling is zijn
macaronisch gedicht „De bello huguenotico".
Zijn clichtwerken zijn bijeenverzameld en in
1578 of 1585 to Parijs, in 1604 to Rouaan, in
2 din, in 't licht gekomen.
Beliegarde is een bergvesting in Roussillon, in 't Fransche depart. v. d. Oost. Pyreneon. Deze vesting beheerscht d. taegang tot
Frankrijk en tot Spanje. Zij•gaf zich 24 Juli
1793 a. Spanje over, doch werd, 18 Sept..1794,
door d. Franschen veldheer Dugomier herwonnen.
Bellegarde (GABRIEL DU PARC DE) stamde,
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uit een adellijk geslacht in Languedoc, en
werd 17 Oct, 1717 op 't slot v. Bellegarde geb.
Hij studeerde to Toulouse in 't kerkelijk recht,
en verkreeg daar d. graad v. licentiaat in d.
rechten. Daarop vestigde hij zich te Parijs,
om zich geheel a. d. beoefening der godgeleerdheid en kerkelijke wetenschap te wijden.
Hier geraakte hij in nauwe kennis met d.
kundigste godgeleerden v. zijn tijd, inzonderheid met d. leeraar der Sorbonne, Baussier, en
d. abt Eltemare, dien hij steeds als meester
en vader beschouwde, zoodat, toen deze naar
Nederland ging, Bellegarde hem volgde en
bijbleef tot a. diens dood in 1770 op Rijswijk,
een landgoed bij Zeist. nI 1772 vestigde Bellegarde zich to Utrecht; hij legde daar d.
laatste hand a. d. „Collection genOrale des
Oeuvres d'Antoine Arnauld", leeraar der Sorbonne, die te Lausanne (1772-1782) in 49 dln
't licht zagen, daaronder begrepen 6 dln over
, La Perpetuite de la Foi". Doze arbeid kostte
20 jaren; doch dit verhinderde Bellegarde niet,
om in 1765 een andere verzameling uit to
geven, onder d. titel v. „Supplementum ad
varias collectiones operum Z. B. v. Espen", als
5e deel der werken v. dozen Canonist, waarin
een nauwkeurig levensverhaal v. d. schrijver,
met ophelderingen omtrent zijne schriften
voorkomt. Nog gaf Bellegarde in 't licht:
„Histoire abregde de l'Eglise MOtropolitaine
d'Utrecht" (tot 1763) en d. voorrede v. 't
„Recueil des tOmoignages a l'Eglise d'Utrecht",
waarin d. oorsprong en voortgang der scheuring tuss. d. Katholieke on deze kerk worden
aangetoond. Ook schreef hij „Memoires historiques sur l'affaire de la Bulle Unigenitus
dans les Pays-Bas, d. 1713-1730". Uit al d.
schriften V. BELLEGARDE bltjkt dat hij, ofschoon d. leerstellingen der R.-Kath. kerk getrouw, en 't hoofd der kerk in d. Paus erkennende, er verre of was, alles to onderschrtjven,
wat aangaande 's Pausen onfeilbaarheid en
volstrekte oppermacht over d. kerk geleerd
werd. Hij was alzoo v. kerkelijke waardigheden uitgesloten, omdat men hiertoe niet kon
geraken zonder zich a. d. bullen tegen Jansenius en Quesnel to onderwerpen. Hij was omstr.
1774 tot kanunnik bij d. hoofdkerk to Lyon
benoemd, waar een brooder v. hem woonde.
Deze kanunniken, die bewijzen v. ouden adeldom moeten geven, dragon 't teeken v. 't kruis
en d. titel v. graaf. Wijl d. arbeid, waaraan
BELLEGARDE ZiCh Wijdde, zijn vast verblijf daar
niet gedoogde, verzocht hij weldra zijn ontslag; hij verwierf toen v. 't kapittel d. titel v.
oud-graaf. Hij stierf 13 Dec. 1789 to Utrecht.
Bellegarde (FRIEDR. HEINR., graaf v)., geb.
to Dresden in 1756, klom in Oostenr. krijgsdienst snel tot hoogen rang, zoodat hij in
1796 onder aartshertog KAREL luit-veldmaarschalk was. Zijn voorn. krijgsbedrijven waren:
een overwinning op generaal Lecourbe bij
Finstermiinz in 1799i zijn strijd bij Novi tegen
generaal Joubert, die d. Frans. linkervleugel
aanvoerde; zijn weloverlegde mar§chen in d.
oorlog v. 1809 benoorden d. Donau, zoodat
maarsch. Davoust Regensburg moest ontruimen, en hij zich met aartshertog KAREL kon
vereenigen; d. slagen bij Aspern, Wagram en
Znaim. Na d. slag bij Marengo was hij, in
plaats v. MELAS, eenigen tijd opperbevelhebber
in Itali6. Ook als staatsman bewees hij belangrijke diensten : hij was in 1805 minister
v. oorlog, meermalen gouverneur-generaal v.
Lombardo-Veneti6, en belast met 't opperbestuur v. Gallicil. Gezichts-verzwakking noopte
hem in 1825 zijn ontslag to vragen, en hij
overl. to Weenen, 22 Juli 1845.
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Belle-Isle is een a. d. Engelschen behoorend eiland in N.-Amerika, tuss. Labrador en.
New-foundland, a. d. ingang v. d. s. Laurensgolf. 't Is minder dan een vk. geogr. mijl
groot en heeft a. d. N.-W.-kust goede havens.
Belle-Isle is een Fransch oil. in d. Atlant.
oceaan, nabij d. kust v. 't depart. Morbihan,
4 vk. geogr. mijl groot met 8300 bow. 't Bestaat uit good bouwland on weiden, maar d.
kusten zijn rotsachtig. Er wordt veel zout
gewonnen en visck gevangen. Een sterke
citadel en een vuurtoren zijn d. voorn. bouwwerken. Meermalen was dit eiland 't tooneel
v. bloedigen strijd, o. a. v. d. zeeslag op 20
Nov. 1759 toen d. Eng. vloot, onder HAWKE,
d. Fransche onder CONFLANS versloeg, zoodat
't eiland een tijd lang in Britsch bezit kwam.
Belle-Isle (CHARL. LOUIS AUG. FOUQUET,
graaf v.), geb. to Villefranche in 1684, trad
in d. krtjgsdienst, en onderscheidde zich in d.
Spaanschen successie-oorlog, vooral bij Turin
in 1706 en bij Rijssel in 1708, zoodat hem 't
commandement v. Hilningen werd opgedragen. Hij verwierf 't volle ♦ertrouwen v. d.
kardinaal FLEURY, werd in 1733 gouverneur
v. Metz on bij 't uitbreken v. d. Oostenr.
successie-oorlog maarschalk. Nu leidde hij
ook d. staatkundige handelingen, en bracht
d. verbintenissen tegen Maria Theresia on d.
verheffing v. Karel v. Beieren tot Keizer tot
stand. In d. ongelukkigen gang, die d. oorlog
voor Frankrtjk in Duitschland nam, ontwikkelde hij buitengewone veerkracht on beleid,
maar op een reis naar Berlijn in 1744, om
Pruisen tot een bondgenootschap tegen Oostenrijk to bewegen, viol hij in handen der
Engelschen, die hem echter in 1745 uitwisselden. Onmiddellijk betrad hij weder 't krijgstooneel, en verdreef htj d. Oostenr. generaal
BROWN v. Antibes naar Italic. Bij d. vrede werd
hij tot hertog on pair verheven. Hij bleef steeds
aandringen op verbond met Pruisen tegen
Oostenrijk, maar moest hierin wijken voor d.
invloed v. mad. DE POMPADOUR. Sedert 1767
was hij minister v. oorlog, en maakte hij zich
verdienstelijk door heilzame hervorniingen in
't leger en door 't stichten v. militaire scholen.
Hij overl. 26 Jan. 1761.
Bellenden of Ballantine (WILLIAM), een
Schot, onderwees in 1602 d. fraaie letteren. to
Partjs, en stond in hooge achting bij koning
Jacobus I. Hij was een groot bewonderaar v.
Cicero, en schreef d. geschiedenis der Rom.
keizers on consuls met d. eigen woorden v.
dien redenaar, met aantt. a. 't einde v. ieder
book. d. Dood belette hem dit work to voltooien, maar Toussaint du Bray ontdekte er
't handschrift van, en gaf 't in 't licht (1634).
In 1612 had Bellenden to Parijs uitgegeven
„Ciceronis consul, senator senatusque Romanus." Dit work werd in 1615 daar op nieuw
gedrukt. In 1787 bezorgde dr. Parr, to London,
een nieuwe uitgaaf v. dit work.
Bellermann (JOH. JOACH.), geb. 23 Sept.
1754, to Erfurt, studeerde in theologie, Oostersche talon en oudheidkunde, leeraarde
eenige jaren in Esthland en s. Petersburg,
werd daarna to Erfurt beroepen en in 1804 to
Berlijn, waar hij directeur v. 't gymnasium,
buitengew. hoogl. in d. theologie en consis
toriaalraad werd, en op 25 Oct. 1842 overl.
Behalve vele geschriften over bijbelsche oudheidk. en uitgaven v. classieken voor schoolgebruik bestaat v. hem : „Handbuch der bibl.
Literatur" (4 dln, 2e dr. 1798); „Geschichtliche
Nachrichten fiber Essaer und Therapeuten"
(1821) en „Urim und Thummin, die altesten
Gemmen" (1824).
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vorigen, geb. 8 Juli 1793, te Erfurt, studeerde
te Berlijn en te GOttingen in theologie, was
v. 1818 t. 1825 predikant btj d. Duitsche protest
gemeente to Lissabon en later te Napels, reisde
daarbij veel in 't Pyreneesche en Apennijnsche schiereil., werd in 1835 predikant to
Berlijn, en overl. to Bonn, 24 Mrt 1853. Hij
heeft versch. werken geschreven over Portug., Spaansche en Ital. letterkunde.
Bellerma,nn (JOH. FRIEDR.), een broader
des vorigen, geb. 8 Juli 1795, to Erfurt, studeerde to Berlijn en to Jena, en werd directour v. 't gymnasium to Berlijn, waar hij 5
Febr. 1874 overl. Zijn Grieksche spraakkunst
werd in 1872 ten derden male gedrukt, en hij
heeft veel geschreven over d. muziek der
Oudheid.
l3ellermann (HEINR.), een zoon v. laatstgen., geb. 10 Mrt 1832, to Berlijn, werd daar buitengew. hoogi. a. d. universiteit, on wijdde een
groot deel zijner krachten a. d. muziek. Hij
leverde composition bij d. treurspelen v. Sophocles en schreef: „Der Kontrapunkt" (2e dr.
1871) on Die GrOsze der musikalischen Intervalle" (1873).
l3ellermann (FERDINAND), geb. 14 Mrt 1814,
to Erfurt, toonde v. der jeugd aan grooten
aanleg tot d. schilderkunst. Aan d, academie
to Berlijn on onder d. leiding v. SCHIRMER on
PRELLER onderscheidde hij zich zoo zeer, dat
hij d. aandacht trok v. ALEX. V. HUMBOLDT,
door wiens tusschenkomst hij in staat gesteld
werd tot een vierjarige studiereis naar. Venezuela. Hij vervaardigde daar een groot aantal
geschilderde on geteekende schetsen, die in
't Nationaal museum to Berlijn bijeen zijn;
ook is daar v. hem een stuk v. 2 Meter hoog,
d. „Grot v. Guacharo" voorstellende. In 't
Nieuwe museum vervaardigde hij twee muurschilderingen naar studien, door hem op 't oil.
Rilgen gemaakt: „Eon hunebed onder d. eiken"
on „Eon offersteen in 't beukenwoud". Van
een reis naar Italie, in 1853 on 1854, bracht hij
ruim 300 schetsen mode, die hem stof gaven
tot menig schoon schilderstuk. In 1866 volgde
hij prof. SCHIRMER op a. d. academie to Berlijn.
Bellerophon, eerst Hipponoas genoemd,
was d. zoon. V. koning Glaukos v. Korinthe
en v. Eurymede. Na een manslag nam hjj
zijn toevlucht tot Proteus, koning v. Argos,
wiens echtgenoote Antea hem tegen Bellerophon ophitste. Om d. rechten der gastvrijheid niet to schenden, zond Proteus hem met
een brief naar waarin hij a. Jobates, d.
vader zijner gemalm, d. last opdroeg, om
Bellerophon to dooden. Negen dagen, a. d.
verwelkomingsfeesten der gastvrijheid gewljd,
verliepen, eer daze d. brief las, en Bellerophon
had zich zeer bemind bij hem gemaakt. Jobates vorderde nu v. hem daden, waarin hij
waarschtinla d. dood vinden zou. Bellerophon
moest strijden tegen d. Chimaera, een vuurspuwend monster, met 't hoofd v. een leeuw,
It lUf v. een ram, en d. staart v. een draak.
Hij bleef, evenals in nog andere daden, steeds
overwinnaar, en nu erkende Jobates, dat Bellerophon onder d. bescherming der goden stond
en dus onschuldig was; hij gaf hem zijn dochter
ten huwelijk en tegelijk deel a. d.. regeering.
Toen echter Bellerophon, trotsch op gin overwinningen, nadorhand op, d. gevleugelden Pegasus tot d. zetel der goden Wilde stijgen,
werd 't paard door eon wesp gestoken, en
stortte hij dood neder. (Zie Pegasus).
Belleteste, een Oostersch letterkundige,
werd to Orleans in 1778 geb. HO was geheimschrijver v. d. gouvernementstolk voor d.
.73,311e17/1E4/2XL (CHRIST. FRIEDR), ZOOrl v.
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Oostersche talon; vertrok in 1798 met Bonaparte near Egypte, als lid v. d. commissie voor
kunsten en wetenschappen, en maakte zich
op dozen tocht bij uitstek verdienstelijk door
't verbeteren der kaarten v. Egypte on door
geleerde verhandelingen. Na zijn terugkomst
in Frankrijk vervaardigde hij twee belangrijke
werken : eon vertaling v. eon Arabisch stuk
„Over d. edele steenen" on v. eon Turksch
zedelijk on staatkundig verhaal, getiteld „d.
Veertig Viziers". 't Laatste inzonderheid wordt
onder d. voorn. classieke werken voor d. Oostersche taalbeoefening gerekend. Hij stierf
17 Mei 1808.
Bellettrie, afkomstig v. 't Fr. belles lettres,
geltjkbeteekenend met ons fraaie letteren, is
dat deel .der letterkunde, 't welk niet zoo zeer
leert en ontwikkelt, als wel behaagt en 't
schoonheidsgevoel streelt. Daartoe behooren:
verhalen, romans, feuilletons, allerlei uitspanningslectuur on 't grootste deel der dichterlijke werken.
Etelleva/ (PIERRE RICHER DE), geb. 1558,
overl. 1630, was een Fransch kruidkundige,
die onder bescherming v. Hendrik IV, d. Plantentuin to Montpellier, d. eerste academische
inrichting v. dien aard in Frankrijk, tegen 't
einde der 16e eeuw, grondvestte on na d. verwoesting in 1624, weder herstelde. Hij gaf een
beschrijving v. dezen voor dien tijd zeer rijken
Hortus, en bovendien een inleiding tot d.
Flora v. Languedoc in 't licht.
Belleville is een stad met 11 000 inw. in
d. N.-Amerik. staat Illinois, hoofdst. v. s.
Clair, 22 KM. t. Z. 0. v. s. Louis, a. een kruispunt v. spoorwegen, in een vruchtbare vlakte.
Er zijn ijzergieterijen on vele fabrieken.
_Bellevue, gelijkbeteekenend met Belvedere,
d. i. Schoonzicht, is d. naam v. menig buitenverblijf. Historisch beroemd is 't Bellevue, bij
Berlijn, a, d. linkeroever v. d. Spree, door prins
August Ferdinand sedert 1785 aangelegd, en
thans een museum v. moderns schilderkunst;
't Bellevue bij Parijs, op een heuvel tuns. s. Cloud
en Meudon, door Lodewijk XV voor mad. De
Pompadour gesticht, met weelderige pracht
getooid, ook door Napoleon
bewoond, maar
N
in 1815 door d. Pruisen geplunderd en yenwoest, en 't landhuis Bellevue bij Sedan, waar
WILHELM, koning v. Pruisen, en NAPOLEON III
op 2 Sept 1870 bijeenkwamen na d. capitulatie v. Sedan.
Belli (GUISEPPE GIOACHINO), geb. to Rome
in 1791 en daar overl. 21 Dec. 1863, was een
vruchtbaar volksdichter; 800 zijner sonnetten
werden in 1866 - door zijn zoon uitgeg., en in
1872 verschenen „Due cento sonetti" v. simm,
ui4.eg.. door L. MORANDI.
B elliard (AUG usTra D.A.NAL, graaf v.)7 gob.
23 Mrt 1769, in Poitou, trad in d. krijgsdienst,
onderscheithle zich 't eerst onder Dumouriez
in Belgig, en streed met room bij Castiglione
on Ariola, zoodat hij opklom tot brigade-genera.al. Hij vergezelde Napoleon naar Egypte,
had belantrijk aandeel in d. slag bij d. Pyramiden, werd gouverneur v. Egypte, veroverde
Damiate en volbracht menig schitterend wapenfeit Sij streed onder Napoleon bij Jena en
Eylau, en wierp in 1812 bij Borodino a. 't hoofd
der cavalerie d. Russische garde terug. Hij
overdekte zich in al daze gevechten met lauweren, maar ook met wonden. Na d. val v.
Napoleon verhief Lodewijk XVIII hem tot
pair en ridder v. s. Louis, maar we ens d.
diensten, die hij Napoleon in d. „Konderd
dagen" bewees, moest hi] daarna in afzondermg levee. Toen echter in 1830 Louis Philippe
op d. troon kwam, trad Bernard weder op.
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Hij bewerkte te Weenen d. erkenning v. d.

nieuwen Koning, en ondersteunde in Mrt. 1831
te Brussel d. onafhankelijkheid-verklaring v.
Eelgie benevens d. keus v. koning Leopold.
Hij reisde tot dat doel in tien dagen viermaal
been en weder tuss. Brussel en Parijs, maar
daverl. plotseling op 28 Jan. 1832.
.73elliet is een ontploffingsmiddel, bestaande uit ammonium-nitraat en nitro-ben.zol. Wij1 't geen nitro-glycerine bevat, is 't
veel minder gevaarlijk dan dynamiet, en uitstekend geschikt voor 't aanleggen v. mijnen
in bergwerken. Volgens proeven v. d. hoogl.
in d. scheikunde te Upsala, P. J. Cleve, kan
't zonder gevaar hooge temperatuur en hevige
schokken verdragen, en is d. kracht 35 maal
zoo groot als die v. buskruit en 1,15 maal zoo
groot als die v. schietkatoen.
Bellingwolde is een gemeente met ruim
4000 inw. in d. prov. Groningen, a. d. Hannoversche grens, 9V2 KM. t. 0. v. Winschoten.
Zij bevat d. dorpen Bellingwolde, Oude Schans
en Vriescheloo.
Etellini (LAURENS), een beroemd geneesheer en ontleedkundige, te Florence in 1643
geb., studeerde te Pisa, waar hij reeds in zijn
20e jaar als hoogl. in d. ontleedkunde werd
aangesteld. Hij bekleedde dit ambt 30 jaar
met grooten roem, en werd toen als lijfarts
v. Cosmo II naar Florence beroepen. Hij overl.
daar in 1703. Hij schreef: „Exercitatio anat.
de structura venarum" (Flor. 1662); „Organum
gustus novissime deprehensum" (Bononiae,
1665); „Opuscula aliquot de urinis et putribus,
de missione sanguinis, de febribus, de morbis
capitis et pectoris" (Bonon. 1683, Leipzig, 1685).
Zijn beide ontleedkundige schriften zijn later
dikwijls uitgegeven en ook opgenomen in d.
„Bibliotheca anatomica" v. Maugetus.
BeIlini (GIAcomo), in 1400 te Venetie geb.
en in 1470 gest., is minder bekend dan zijn
beroemde zonen, GENTILI en GIOVANNI. Hij
werkte in d. stijl der Paduaansche school,
gelijk blijkt uit zijn schilderijen in d. kerken
zijner geboortestad, beter echter uit d. 99 teekeningen, die Mantovani te Venetie v. zijne
hand bezit. Deze stellen meest kerkelijke onderwerpen voor en studien naar d. antieken.
Zijn oudste zoon GENTILI, in 1421 to Venetie
geb., stierf daar in 1507. Deze werd door d.
Republiek gebruikt tot 't versieren der groote
raadzaal. Hoewel minder bekwaam dan zijn
brooder GIOVANNI, volmaakte hij zich door
-vlijt en volharding en heeft hij werk geleverd,
waarover zijn broeder zich niet behoefde to
schamen. Hij kwam echter 't harde, dat zijn
voorgangers kenmerkt, niet geheel to boven.
Toon sultan Mohammed II a. d. Venetiaansche
republiek verzocht, hem een portret-schilder to
.zenden, die tevens 't stempelsnijden beoefende,
nom GENTILI die taak op zich. Behalve vele
_portretten vervaardigde hij to Konstantinopel
d. zeldzaam voorkomende gedenkpenning, die
't portret des Sultans en op d. keerzijde
drie kronen draagt. Daarna schilderde hij
voor d. Sultan „d. Onthoofding v. Johannes
d. Dooper". d. Sultan was tevreden, maar
hij maakte aanmerking op d. hals v. d. onthoofde. Om d. schilder to overtuigen, ontbood
hij een Griekschen slaaf en hieuw dezen in 't
bijzijn des kunstenaars 't hoofd af, 'tgeen
dezen zoo verschrikte, dat hij onmiddellijk na
't vertrek v. d. Sultan naar d. haven ging, en
zich naar Venetie inscheepte. Een zijner beste
werken berust in d. galerij Brera, to Milaan,
en stelt „d. Prediking door s. Marcus" voor•
-wig die prediking to Odessa geschiedde'
xnaakte d. schilder v. zijn studien gebruik,
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om d. toehoorders zoowel in Turksche als iii
Venetiaansche kleeding voor to stellen. Zijn
beide thans in d. academie to Venetie bonustende schilderijen, die onderwerpen uit d. geschiedenis der Republiek voorstellen, munten
even als d. eerstgenoemde door een karakteristieke en ware opvatting uit; d. koppen
worden zelfs als bevalliger geroemd dan d.
door zijn broeder geschilderde. In kleiner formaat vindt men schoone schilderijen v. hem
in 't paleis Barbarigo to s. Paolo en in 't paleis Grimani, die beide „Een voorstelling in
d. Tempel" ten onderwerp hebben. Ook 't
paleis Borghese, d. Louvre, 't museum to Napels en to Berlijn, bezitten werken v. dezen
meester, geheel in d. eenvoudigen stijl der
eerste schilders uitgevoerd. Dat to Berlijn is
a tempera op hout geschilderd; d. daar zijnde
portretten der beide broeders, a. GENTILI toegeschreven, schijnen gekopieerd naar die in
d. Louvre. GIOVANNI BELLINI, gewoonlijk GIAMBELLINI genoemd, werd een der beroemdste
Venetiaansche schilders; hij is d. grondlegger
dier school to noemen, en bracht 't meest tot
hare verheffing en bloei bij, even als tot d.
verbreiding v. 't schilderen in olie-verf. Uit
zijn school zijn d. grootste Venetiaansche
schilders : Titiaan, Giorgione, Bonifacio on Sebastiano del Piombo, voortgekomen. Zijn schilderijen zijn bevallig en waar, d. vorm on houding der beelden edel, d. hoofden eenvoudig
schoon. Hij schilderde Madonna's en lieftallige
kinderen : zijn heiligen zijn krachtig on edel,
zijn engelen in bevallige jeugd voorgesteld.
Vooral dragen zijn Christus-beelden d. stempel v. macht en heerlijkheid. Zij zijn d. grondslag, waarop Tltiaan voortbouwde. Zijn koloriet heeft reeds die hooge natuur-waarheid,
dat gloeiende, 'twelk d. grooten roem der
Venetiaansche school uitmaakt. d. Meeste
zijner werken zijn in d. kerken on galerijen
to Veneti6, waar hij in 1424, volgens anderen
in 1426, geboren werd, on in 1516 nog leefde.
Verwonderlijk is 't, dat hij zooveel tot in
hoogen ouderdom vervaardigde, zonder dat
er eenige vermindering in zijn talent to bespeuren is. Zijn werken dagteekenen v. 1464
t. 1516. d. Vroegste zijn meest a tempera geschilderd, waarvan 't huis Corer er vele bezit.
In 1488 vervaardigde hij 't niet zeer groote
altaarstuk, dat d. „Heilige Maagd" voorstelt,
op d. troon gezeten, door twee engelen on
vier heiligen omringd. Men bewondert er
voornamelijk d. engelen in, waarvan d. een
een akkoord op d. luit grijpt on met gebogen
hoofd luistert of deze zuiver gestemd is; 't
geheel is zeer afgewerkt; 't heeft een heerlijk
koloriet en berust thans in d. sacristie v. s.
Maria de Frani. Onder d. vele werken, die v.
hem in d. academie to Veneto berusten, munt
vooral „Christus met d. Emmausgangers" uit,
waarnaar Juliani een plaat graveerde. d. Christus is onbeschrijfelijk majestueus, d. kop een
type, zoo vol waardigheid on leven, dat 't
een ideaal to noemen is. Zoo in teekening,
als in koloriet en effect is 't een meesterstuk ;
d. ronding in d. figuur vindt men zeldzaam
zoo gelukkig voorgesteld. Zijn beroemd ,,Bacchanaal", vroeger in d. villa Aldobrandini to
Rome, thans in Amerika, door Titiaan voltooid, is een onovertroffen schilderij door d.
krachtige tegenstelling v. licht en bruin; d.
figuren op d. voorgrond zijn helder, maar in
een schemerlicht gehouden, dat tegen d. sterkverlichten achtergrond een schitterend effect
vormt. Behalve in zijn geboorteplaats vindt
men zijn schilderijen in vele verzamelingen.
Een der grootste en belangrijkste is „d. Kro.
36
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ning v. Maria", die nog in 1886 in d. kerk s.
Francisco te Pisa was Eon „Hemelvaart", geheel naar d. denkwijs der 15e eeuw voorgesteld, vindt men in 't museum to Napels,
waarin d. uitdrukking in 't gelaat en d. houding der Apostelen geroemd wordt. Eenvoudig en edel is 't beeld v. Christus, zonder
nimbus of glorie, in d. Dresdener Galerij,
waar ook een „Aankondiging" v. zijne hand
is, die sommigen echter a. A. Mantegna toeschrijven. d. Pinakotheek to Milnchen heeft
een „Maria met 't kind, Johannes en s. Sebastiaan"; to Schleissheim vindt men twee dergelijko onderwerpen, in d. Leuchtenbergsche
galerij een „Besnijdenis" v. hem. 't Stadelsche
museum to Frankfort en dat v. Milaan, d.
Ermitage to s. Petersburg en vele verzamelingen in Engeland bevatten werken v. zijn
hand; weinige zijn er echter zoo rijk in als
't museum to Berlijn, dat zeven schilderijen
v. dozen meester bezit, waaronder een „Maria
met 't kind" uitmunt.
Bellini (viNcENzo), een beroemd operacomponist, word 1 Nov. 1802 to Catania op
Sicilia gel). en overl. to Puteaux bij Parijs,
24 Sept. 1835. Hij ontving 't eerste onderricht
to Napels a. 't koninklijk conservatorium v.
Tritto en Zingarelli en list zijn eerste opera
„Adelson e Salvina" in 1824 daar op 't kleine
tooneel voordragen. Zijn tweede, „Bianca e
Gernando", in 1827 ten tooneele gevoerd op
't San-Carlo-theater, had zoo grooten bijval,
dat hij uitgenoodigd werd een opera voor d.
Scala to Milaan to schrijven. Da.artoe componeerde hij „Il Pirata" on in 1828 „la Straniera".
d. Opera, die hij in 1829 voor Venetia schreef,
„Montecchi e Capuletti", verbreidde zijn roam
ook buiten 's lands. Spoedig daarop volgden
nu d. wereldberoemde Venda". „Norma" en „Beatrice di Tenda". In 1833 ging
Bellini naar Parijs, waar hij zijn laatste opera
Puritani" componeerde. In dit kunstwerk
is d. invloed der Fransche school niet te miskennen; doch overigens heeft Bellini d. roam
v. een geniaal on zelfstandig componist. Bellini schiep niet zoo zeer dramatische toonwerken, als wel reeksen v. heerlijke melodien,
waarin d. kunstenaars, die ze voordroegen, in
vollen luister konden schitteren. Hij werd
meermalen met ROSSINI vergeleken, oVertrof
dien zelfs in zorgvuldigheid v. bewerking,
maar mists 't geniale v. diens opvatting. ZUne
kracht ligt in gevoelvolle, zachte on weeke
aria's on duo's.
Bellinzona is een kleine, maar belangrijke stad in 't Zwitsersche kanton Tessin°,
a. d. rivier v. dien naam on a. een kruispunt
v. spoorwegen. Inzonderheid is doze stad to
beischouwen als d. sleutel v. d. s. Gothardtunnel, waarom er vestingWerken en een kazerne aangelegd zijn. Een steenen dam beschermt d. stad tegen overstrooming. In d.
hoofdkerk is een schoon altaarstuk • d. 2500
inw. bestaan v. d. handel; er wordt uit oranjebloesem een siroop on uit oranje-schors „aqua
di cedro" bereid.
.Eteilis, L. is een plantengesl. nit d. fam.
d. samengesteldbloemigen, dat eenjarige on ook
overblijvende kleine kruiden omvat, die een
rozet v. wortelbladeren en bloemen met een
kegelvormigen vruchtbodem hebben. 't Meest
bekend is v. dit geslacht 't thadeliefie of meizoentje (Berns perernis), dat door geheel Europa
op weiden reeds in 't vroege voorjaar bloeit.
B. annia groeit alleen in Z.-Europa, en B.scanWens is een overblijvende plant m Brazilie.
Bell-Lancaster, Zie Onderwijs.
Bellmann (EAREL MICHIEL), een ooispron-
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kelijk dichter, werd te Stockholm in 1741 geb.
in een nederig on stil gezin. Hij schreef aanvankelijk godsdienstige gedichten, uitvloeiselen v. een refine on gevoelige ziel. Later trok
't losbandige leven der jeugd to Stockholm zijn
aandacht, on vroolijke avonturen gaven hem
stof tot liederen, die hem door geheel Zweden
beroemd ma.akten. Gustaaf III, die belang in
Bellmann stelde, gaf hem een voordeelige
betrekking, die hem tijd genoeg overliet om
zijn talent to oefenen. Hij stierf in 1795. Zijn
werken bestaan grootendeels uit volksliederen, die met treffende waarheid 't dartele leven
v. dien tijd schetsen.
Bello ( ANDRES), geb. 29 Nov. 1782, to Caracas in Venezuela, studeerde daar a. d. universiteit en bewees in versch. staatsbetrekkingen
zijn vaderland belangrijke diensten, vooral in
d. bevrijdingsoorlog tegen Spanje. Sedert 1829
woonde hij to Santiago in Chili, waar hij een
bijzondere inrichting opende voor hooger onderwljs, hoofdzakelijk in d. rechtsgeleerdheid.
Hij schreef commentarien op : „La jesta del.
mio Cid", op d. Kroniek v. Turpin en op „Orlando inamorato", die onder d. beste proeven
v. Spaansche letterk. gerekend worden. Voorts
schreef hij in 1832 een verhandeling over 't.
Volkenrecht, die veelmalen herdrukt en ook
in 't Fr. on Hd. vertaald werd. Hij stichtte in
1843 d. universiteit to Santiago, waarvan hij
rector bleef tot zijn dood op 15 Oct. 1865. Zijn
ontwerp v. een burg. wetb. voor Chili werd
in 1855 met geringe wijziging door 't Congres
aangenomen, en 't Congres deed v. 1881 t. 1885
. een verzanieling zijner schriften in 6 dln., met
een waardeerend levensbericht v. Bello, in
't licht geven.
Belloguet (DOWN. FRANC. LOUIS, baron
ROGET DE), geb. in 1796, was v. 1814 t. 1834 in
Franschen krijgsdienst, maar vroeg toen zijn
ontslag, om zich geheel a. oudheidk. on geschiedk. studien to wijden. Hij schreef o. a.
„Questions bourguignonnes" (1848) ; „Origines
dijonnaises" (1851) on „Ethnogenie gauloise"
(3 dln., 2e dr. 1872). Hij overl. to Nizza, 3
Aug. 1872.
Rellona heat in d. fabelleer d. zuster,
volgens sommigen ook d. echtgenoote v. Mars,
wien zij in d. krijg vergezelt, on op wiens
wagon zij d. paarden met bloedige geesels
voortjaagt. Men vereerde haar als d. godin
des oorlogs, on zij is op d. oude gedenkzuilen,
waarop zij wordt afgebeeld, moeilijk V. Minerva, die echter een geheel verschillend
wezen voorstelt, to onderscheiden. Woede,
moordlust, wreedheid en 't verwoestende v.
d. krijg zijn hare kerunerken, waarom zij met
vliegende, bebloede haren, met d. geesel in d.
eene en d. Wapenen in d. andere hand, wordt
afgebeeld; daarentegen toont Minerva nog
wijsheid en gematigdheid onder 't geweld v.
d. strijd. d. Priesters, Bellonarii, sneden zichzelf
in 't lichaam, om Bellona's gramschap door
't storten v. blood to stillen; wapen-herauten
plaatsten, als zij d. ooriog verklaarden, voor
haren tempel een Tans op een kolom.
Bellottl, Zie Canaletto.
Bellows (HENRY WHITNEY), geb. 10 Juni
1814, to Boston, studeerde to Cambridge (Massachusetts) in theologie, en ontwikkelde zich
tot een uitstekend redenaar on verdienstelijk
schrijver. Hij gaf een reeks voorlezingen uit
over „The treatment of social diseases", schreef
na een reis door Europa „The old world in
its new face" (2 dln, 1868) en redigeerde 't
org._aan der Imitariers „Liberal Christian".
.Hello (PIERRE LAUR. BUIRETTE), geb. 17
Nov. 1727 to s. Flour in Auvergne, verloor
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vroeg zijn ouders, en word door zijn oom, die
advocaat te Parijs was, tot d. studio der
rechten bestemd, maar wijdde zich tegen
diens zin a. 't tooneel, vertrok heimelijk naar
't buitenland, en maakte vooral to s. Petersburg opgang door zijn voordracht en door
zijne treurspelen. In 1758 kwam hij to Parijs,
om er zijn treurspel „Titus" ten tooneele to
brengen, maar zonder groot succes. Na d. dood
v. zijn oom kwam hij ten tweeden male te
Parijs, en nu werden zijno stukken „Zelmire";
„Le Siege de Calais"; „Gaston et Bayard" en
„Pierre le Cruel" met buitengewone geestdrift
ontvangen en dikwijls voorgesteld. Hij was
een der eersten, die d. onderwerpen zijner tragedien uit d. nieuwe geschiedenis koos; hij
deed dit met good gevolg, wist steeds d.
belangstelling in d. hoofdpersonen v. zijn stuk
to doers klimmen, en schitterende effecten te
weeg to brengen, maar verhevenheid en echte
poezie ontbreken. Hij overl. 5 Mrt 1775. Zijn
„Oeuvres" verschenen in 1779 in 6 dln.
Belloy (AUG. DE), gob. to Parijs in 1816,
wijdde zich a. d. fraaie letteren, en schreef:
„Dujardin" (tooneelsp. 1844); „Pythias et Damon" (tooneelsp. 1847); „La Malaria" (drama);
„Le Tasse Sorrente" (blijsp.); „Legendes
fleuries" (1855); „Les Toques" (1860); „Christoph
Colomb et la decouverte du nouveau monde"
(1864) en „Le Chevalier d'Ai".
Bell-rock of kaap Inch is een voor d.
scheepvaart zeer gevaarlUke rots a. d. kust
v. Schotland, nabij d. mond v. d. rivier d. Tay.
Bij een gewonen vloed is doze klip bijna geheel met water bedekt; doch bij lage eb verheft zich 't gesteente ter lengte v. ruim 140 M.
ter breedte v. 75 M. en ter hoogte v. 12 dM.
boven d. oppervlakte der zee. Van 1807 t. 1811
word een vuurtoren op daze rots gebouwd
door Stevenson, in weerwil v. bijna onoverkomelijke hinderpalen. d. Voet v. dozen cirkelronden 38 M. hoogen toren wordt bij springvloed 5 M. onder water gezet. 't Sein op dozen
lichttoren bestaat uit een afwisselend wit en
rood licht, door 't draaien der reflectors veroorzaakt, en uit donkere tusschenruimten. Bij
nevelachtig vireder worden, door 'tzelfde werktuig, waardoor d. afwisseling v. 't licht wordt
teweeggebracht, nacht on dag twee klokken
v. aanmerkelijke grootte geluid.
Belluno is een bergachtige provincie in
N.-O.-Italia, v. d. bovenloop der Piave doorstroomd, 62 vk. geogr. mijl groot, met 175 000
bow. Doze generen zich voorn. met 't vellen, vervoeren on verkoopen v. hout, met
veeteelt op d. helling der bergen, met wijnen ooft-teelt en, hoewel in geringer mate, met
akkerbouw. d. Hoofdstad, ook Belluno geheeten, ligt a. d. Piave, is d. zetel v. een bisschop on telt 16 000 inw. Merkwaardig is een
kerk, naar 't model v. Palladio gebouwd on
met schoone schilderijen getooid, d. rijke boekerij v. 't Domkapittel en een groote waterleiding, die voor d. geheele stad dient.
Bellye is een gebied in 't Hongaarsch comitaat Baranya, a. d. oevers v. d. Drau, waar
daze in d. Donau valt, 15 vk. geogr. mijl groot,
met bijna 40 000 bow., die hun hoofdbestaan
vinden in d. wijnbouw op d. hellingen v. 't
Villaner-geb., welk product met dat v. Bourgogne wordt gelUkgesteld.
Belmontet (Louis), geb. 25 Mrt 1799 te
Montauban, studeerde in d. rechten te Toulouse en werd daar advocaat, maar wegens
onaangenaamheden over hekeldichten tegen
't gemeentebestuur dier stad, vertrok hij naar
Parijs, en schreef daar d. schoone elegien
„Larmes" (1824); „Le souper d'Auguste" (1828)
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en „line fete de Neron" (1829), een treurspel,
dat binnen een jaar ruim honderdmaal opgevoerd word. Later word hij een ijverig aanhanger v. Napoleon III, trad als diens voorstander op in 't Wetgevend lichaam, schreef
oden op Napoleon onder d. titel v. „Napo leoniennes" en overl. to Parijs, 14 Oct. 1879.
Beloedsjistan is een staat in Azie, t. W.
v. d. Indus, 't Z.-0.-hoogland v. Iran, tuss.
24° 50' on 30° 20 , N. B. Er wonen op omstr.
5020 vk. geogr. mijl P/ 2 a 2 millioen menschen.
't Wordt begrensd t. W. door Perzie, t. N.
door Afghanistan, t. 0. door Indio on t. Z.
door d. Indische zee. 't Bestaat uit d. gewesten
Sarawan, Kelat, Gondawa, Khozdar, Jalawan,
en Lassa of Loos. In d. oudheid heette doze
landstreek Gedrosia en Drangiana. In 1739
werden doze gewesten door Nasir-Khan tot
een rijk vereenigd met erkenning door d.
Perzischen koning Nadir-sjah. In 1779 word
Sind en in 1809 Mekran daarvan afgenomen,
en in 1841 moest Nasir-Khan, die toen over
Beloedsjistan regeerde, na d. verovering v.
Kelat d. opperheerschappi.j der Engelschen
erkennen, hoewel hij zich na d. aftocht v. 't
Engelsche leger weer als onafhankelijk vorst
gedroeg. In 1876 word echter d. Khan tot een
verdrag gedwongen, waarbij Kelat, Moestang
on Ketsj Britsch garnizoen moesten innemen,
on d. Bolan-pas, d. gemeenschapsweg tuss.
Indio en Iran, in Britsch bezit kwam.
Beloedsjistan is voor een groot deel met
hooge bergen bedekt, voor een ander deel
zandwoestijn, en slechts voor een klein deel
vruchtbaar in rijst, katoen on indigo; eenige
oasen hebben dadelpalmen, on d. asa-foetida
groeit in d. bergstreken. d. Tweebultige kameel,
geiten met lang, zijdeachtig Naar, paarden en
buffels zijn er talrijk, maar ook leeuwen,
tijgers, luipaarden, hyena's, jakhalzen en wolyen. d. Bergen leveren goud, zilver, ijzer, lood,
koper, tin, steenzout, alum, salpeter en zwavel
op. d. Bewoners behooren tot twee stammen:
d. Brahoei en d. Beloedsjen. d. Beloedsjen, die
d. meerderheid vormen, zijn welgevormd, slank,
ijverig en slim; zij zijn herders, die niet tegen
kameelenroof bij d. naburen opzien. Zij wonen
doe's in leemen hutten, deals in tenten, en
betrachten d. aartsvaderlijke gastvrijheid. d.
Brahoei onderscheiden zich door hun bijzondere taal, door moor gedrongen gestalte on
een road, plat aangezicht. d. Khan v. Kelat
regeert in vredestijd eigenlijk slechts in naam ;
d. sterkte v. zijn leger wordt op 10 000 ruiters
en 20 000 voetknechten geschat.
Belaer-tagh (d.) of 't Wolken-g'ebergte is een Alpengeb. a. d. Westrand v.
Hoog-Azie, t. N. v. d. Hindoe-Koh. 't Strekt
zich uit v. 't Z. n. 't N., bestaat uit steile
rotswanden v. circa 5000 M. hoog, met engebergpassen, verbindt d. Himelaya met 't ThianSjan-geb. en vormt d. waterscheiding tuss. d.
Amoe-darja on d. Yarkaud.
Belomantie bet. pyl-wichelarfj. Bij d.
Ouden was 't gebruikelijk, door 't schieten
met pijlen of 't trekken v, gemerkte pijlen uit
d. koker d. wil der goden to vernemen. d. Arabieren deden eertijds tot dat duel drie pijlen
in d. koker; op d. eerste stond : d. Hoer wil
het, op d. tweede stond : d. Hoer verbiedt het,
en op d. derde stond niets, en naarmate zij een
dozer pijlen blindelings trokken, bepaalden zij
hunne handelingen.
Belooning is een bewijs v. tevredenheid,
v. blijdschap over goede daden, en dus lets
geheel anders als loon, dat een Wederdienst
is, waarmede bewezen diensten betaald worden. Bij d. opvoeding der jeugd is d. belooning
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een gewichtig maar moeilijk toe te passen
middel; d. belooning mag nooit ontaarden in
zekere betaling v. 't goede werk des kinds,
maar moet altijd blijven een stoffelijk bewijs
v. d. vreugde des opvoeders over d. vooruitgang v. zijn kweekeling; 't beloonen moeten alle booze hartstochten, als : hebzucht,
naijver, jaloezie en hoogmoed, buitengesloten
worden. Daartoe moet 't kind nooit met een
ander kind, maar slechts met zichzelf vergeleken worden; d. hoogste belooning voor een
kind moot worden d. tevredenheid zijner opvoeders. Terecht zijn daarom in ons Vaderland d. openlijke prijsuitdeelingen bijna algemeen afgeschaft, en wint 't stelsel meer en
meer veld, dat a. d. Hoogere burgerscholen
gevolgd wordt: 't aan d. ouders of voogden
periodiek toezenden v. een rapport, waarin
d. graad v. vlijt, vordering en gedrag v. d.
leerling door cijfers wordt aangewezen.
Belot (ADOLPHE), geb. op 't eil. Guadaloupe
in 1830, studeerde in Frankrijk in d. rechtsgeleerdheid, werd eerst advocaat te Nancy,
maar trad na een reis door d. Vereenigde
Staten en Brazili6 in 1855 als auteur op v.
een aantal romans en tooneelstukken, d. laatste meest in samenwerking met anderen. Hij
schreef o. a. „Chatiment" (1855) ; „Un secret
de famille" (1859); „La vengeance du mari"
(1860) en d. romans „Le drame de la rue de la
Paix" (1868); „La sultane parisienne" (1876); „La
Venus noire" (1878) en „Les etrangleurs" (1879).
Beloyar is een comitaat in Croatia, 67
vk. geogr. mijl groot met 136 000 bew., waarvan d. hoofdst. insgelijks Belovar heet.
Belsasar, koning v. Babel, schijnt een
afstammeling v. Nebukadnezar, een opvolger
v. Evilmerodach en v. Laboroso-Archod, en
dezelfde als Nabonnedus geweest te zijn. d.
Bijbel verhaalt v. hem, dat bij een weelderi7
gen maaltijd hij en zijn genoodigden uit d.
geheiligde vaten v. d. Jeruzalemschen tempel
dronken, maar dat in denzelfden nacht Babylon door Cyrus bij verrassing ingenomen
werd, en Belsasar omkwam (558 v. Chr.). d.
Naam Belsasar komt alleen in d. Bijbel voor ;
doch d. daar verhaalde omstandigheden v. zijn
ondergang stemmen met d. berichten der
Grieken overeen, the d. laatsten Chaldeeuwschen koning v. Babylon Nabonnedus of La-.
bynetus noemen.
Belt heeten twee zee(Ingten, die evenals d.
Sont, 't Kattegat met d. Oostzee vereenigen.
d. Groote Belt is 't vaarwater, dat d. eil.
Seeland en Laland v. d. eil. Funen en Langeland scheidt, en 3 b. 5 mijl breed is. d. Kleine
Belt, tuss. Funen en Sleeswijk, heeft een
breedte v. 2 b. 5 mill, doch wordt, tuss. Funen
en Jutland, zoo nauw, dat d. breedte slechts
een kwart mijl bedraagt. Wijl d. vaart wegens
d. vele zandbanken en v. d. hevigen stroom
in d. Belten zeer gevaarlijk is, nemen d. schepen
meest d. weg door d. Sont.
.Beltra,rni (GmvANNI), geb. te Cremona in
1779, en daar overl. in 1854, was een kunstig
snijder v. cameeen en edelgesteenten, door
aanleg en oefening tot een waar kunstenaar
geworden. Hij vervaardigde voor Eug. d. Beau-.
harnais een keten v. zestien camee6n, d. gesch. v. Psyche voorstellende. Als zijn merle-.
waardigSte werken worden geacht een steep,
waarop d. tent v. Darius, en een topaas, waarop 't Avondmaal naar L. da Vinci is afgebeeld.
Beltrami (COSTANTINO), geb. to Bergamo
in 1779, week om deelneming a. 't carbonarisme in 1821 uit zijn vaderland. Hij bereisde
Mexico en d. Vereenigde Staten, en slaagde
er in, na veel bezwaren in 1823 d. bronnen
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v. d. Mississippi te ontdekken, en dat geheele
bronnengebied te doorvorschen. Hij schreef in
1824 La decouverte des sources du Mississippi"; in 1828 te Londen „A pelgrimage in
America" en in 1830 „La Mexique" (2 dln). Na
d. gebeurtenissen v. 1848 keerde hij naar zijn
vaderland terug, en overl. in Febr. 1855 te
Filotrano in d. Romagna.
Belvedere is een Ital. woord, dat 't zelfde
beduidt als 't Fr. Bellevue= Schoonzicht. 't llerkwaardigst is 't Belvedere v. 't Vaticaan, om
d. vele antieke kunstwerken, waaronder 't
Apollo-beeld. Nog rijker a. kunstschatten is
't Belvedere te Weenen, waar in 22 kamers
't Keizerlijk museum vervat is.
Belvisia, Desv. is d. naam v. een plantengesl. v. d. familie der passiflorae, waarvan
slechts een soort bekend is: B. coerulea, die
in W.-Afrika thuis behoort, maar om d. prachtige violetkleurige bloemen in d. warme kas
gekweekt wordt.
Belzoni (GIAMBATISTA), in 1776 te Padua
geb., was een der reizigers, die 't spreekwoord
,Uit Afrika altijd iets nieuws" in toepassing
bracht. Oorspronkelijk tot 't kloosterleven bestemd, werd hij door d. staatk. beroering, ten
gevolge v. d. verovering v. zijn vaderland door
d. Franschen, genoopt uit te wijken. In 1803
kwam hij in Engeland, waar hij in 't Asthleytheater te Londen als Apollo en Hercules
optrad, in 't huwelijk trad, en zich op d. waterbouwkunde toelegde. Na een verblijf v. negen
jaar reisde hij met zijn vrouw, die met moed
zijn gevaren en ontberingen deelde, over Portugal, Spanje en Malta naar Egypte, waar hij
v. 1815 t. 1819 d. tempels, pyraraiden en catacomben doorzocht. 't Gelukte hem d., reeds
door P. d. Valle, in d. 17e eeuw geopende
Pyramide v. Ghizeh, weiks ingang d.Franschen
op hun veldtocht niet hadden gevonden, te
openen en versch. koningsgraven te Thebe
te ontdekken, o. a. een prachtige en welbewaarde begraafplaats. Hij slaagde er in, 't nog
ongeschonden borstbeeld v. MEMNON uit Thebe
te voeren, en naar Alexandria te zenden, vanwaar 't in 't Britsche Museum is overgebracht,
benevens een albasten sarcophaag. Voorts
opende hij bij d. tweeden waterval v. d. Nijl,
in 1817, d. tempel v. Ipsamboel; hij bezocht d.
kust der Roode zee, d. Oase v. Jupiter-Ammon
en d. oude stad Berenice, waar hij d. smaragd-groeven v. Zoebara ontdekte. Kort na
zijn terugkomst in Engeland, maakte hij plan,
om in d. binnenlanden v. Afrika, over Benin,
tot Hoessa en Tomboektoe door te dringen.
Hij reisde op d. brik Castor in 1823 naar Benin,
en kwam te Gato aan, doch werd daar plotseling ziek en stierf er op 3 Dec. 1823. Een
grafschrift vermeldt daar: „Hier ligt BELZONI,
ter dezer plaatse gestorven op een reis naar
Hoessa en Tomboekoe." Ztjn reisverhaal heet:
„Narrative of the operations and recent discoveries with the pyramids, temples, tombs
and excavations in Egypt and Nubia, and of
a journey to the coast of the Red-Sea, in search
of the ancient Berenice, and another to the
Oases of Jupiter Ammon," in 1821 bij Murray
in Londen uitgegeven met een afzonderlijk
deel in folio, dat 44 ophelderende, gekleurde
koi)eren platen bevat.
Bern (sosEPH), een Poolsch artillerie-officier,
geb. te Tarnow in 1795, heeft een veelbewogen,
veelal avontuurlijken ensloop
lev
gehad. Reeds
in 1812 en 1813 onderscheidde hij zich onder
Davoust en Macdonald, vooral bij d. verdediging v. Dantzig. In d. Poolschen opstand v.
1831 streed hij als opperbevelhebber der artillerie d. wanhopige worsteling tot 't einde toe
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mede. In 1848 werd hij to Weenen tot opperbevelhebber der Nationale garde gekozen- hij
bracht d. stad in staat v. verdediging, pfaatste geschut op d. wallen, en ging 't yolk voor
in 't afvuren, om moed en vertrouwen te
wekken. Men zegt, dat hij, wel wetende, dat
Weenen niet te houden was, d. stad alleen
verdedigde, om d. Hongaren tijd te geven zich
toe te rusten, en dat hij, plotseling geheimzinnig uit Weenen verdwenen, in een fiacre
dwars door 't Keizerlijk leger naar Presburg
is gereden, waar hij Kossuth ontmoette. Weldra was hij d. ziel v. d. opstand. Hij organiseerde te Debreczin een welingericht en dapper leger v. 30 000 man, en leverde daarmede
met afwisselend geluk een reeks v. gevechten,
tot d. Russen Oostenrijk te hulp kwamen, en
Bern voor d. overmacht wijken moest. Zijn
laatste wapenfeit was d. verdediging v. Zevenbergen op 19 Aug. 1849 tegen 't gansche vijandelijke leger. Hij ontkwam op Turksch
grondgebied. Hier ging hij, om d. strijd tegen
Rusland voort to zetten, tot d. Islam over,
hervormde onder d. naam V. AMOERAT-PASJA
't Turksche leger, dempte to Aleppo in Syrie
een gevaarlijken opstand, maar bezweek daar
a. d. koorts op 10 Dec. 1850. Men kan BEM d.
roem niet onthouden v. een rusteloos werkzaam, bekwaam, volhardend, talentvol krijgsman to zijn geweest. Hoewel hij strenge
krijgstucht handhaafde, won hij steeds d.
liefde v. zijn soldaten; zij beschouwden hem
als een wonderbaar man, met verborgen
krachten toegerust.
.Berribo (PIETRo), eon beroemd Ital. geleerde en schrijver, to VenetiO in 1470 geb.,
was d. hersteller v. d. goeden stijl in 't Latijn
naar Cicero, Vergilius en Julius Caesar, en in
Italiaansch naar Petrarcha. Zijn gezamen
lijke werken, meermalen afzonderlijk gedrukt,
zijn in 1729 to VenetiO in 4 dln uitgegeven.
Hij schreef een geschiedenis v. Venetie in 't
Latijn en 't Italiaansch. „Prose", samenspraken, waarin d. regels der Toskaansche taal
worden opgegeven; Gli asolani", gesprekken
over d. liefde; „de Vergilii Culice et Terentii
fabulis liber" en „Carmina". Hij stierf to Rome
in 1547. Op Sicilie had hij in 't Grieksch onderricht ontvangen v. C. Lascaris. Paus Leo X koos
hem tot geheimschrijver en bijzonderen vriend,
en paus Paul III verhief hem tot kardinaal.
Bemelen is een dorp in Z.-Limburg, om
zijn zonderlinge en schoone ligging een bezoek overwaard. Op 't vrij hooge plateau bezuiden d. Geul, tuss. Maastricht en Valkenburg, dalen negen holle wegen stervormig
naar een middelpunt, zoo diep, dat niettegenstaande d. kerk daar op een heuvel ligt en
eon vrij hoogen toren heeft, men d. spits
eerst ziet, als men d. rand v. 't plateau nadert,
als wanneer zich een lief panorama voor d.
wandelaar ontplooit.
Bemesting. 't Voedsel, dat d. gewassen
noodig hebben, om uit d. kiem, die binnen d.
zaadrokken besloten ligt, door vele trappen
v. ontwikkeling heen, tot vollen wasdom te
komen, wordt langs twee wegen toegevoerd.
d. Dampkring geeft a. d. naar boven groeiende
en 't licht zoekende deelen, voorn. a. d. bladeren d. gassoorten, zonder welke 't plantenleven spoedig is uitgebluscht; en d. grond
bevat d. stoffen, die in opgelosten staat door
d. wortelvezels worden opgenomen, en wier
ontbreken noodwendig d. dood der gewassen
ten gevolge heeft. d. Scheikunde leert, wat
langs d. eersten, en wat Wigs d. tweeden
weg a. 't plantenrijk wordt toegevoerd; zoo
dat wij met tamelijke zekerheid kunnen be-
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palen, dat d. dampkring vooral 't koolzuur
(en volgens d. onderzoekingen v. Ville ook
d. stikstof, zoowel vrij als gebonden) levert,
door welks ontleding in d. plant d. koolstof
wordt gevormd, die in geen barer weefsels
ontbreekt, en dat d. aarde d. voorraadschuur
is der vele zouten, welke, na opgenomen te
zijn, weder in andere bestanddeelen worden
omgezet, of wel onveranderd in d. plant achterblijven en afgezet worden.
Talrijke waarnemingen hebben bewezen, dat
d. samenstelling der dampkringslucht een
hooge mate v. standvastigheid bezit; d. w. z.
dat d. hoeveelheid zuurstof en stikstof, daarin
vervat, na verwijdering der vreemde inmengselen, immer dezelfde is, en dat ook 't koolzuur-gehalte gemiddeld bijna geen verandering
ondergaat. Wat d. planten a. koolzuur verbruiken, wordt a. d. atmosfeer door d. ademhaling der dieren en 't verbranden v. organische stollen teruggegeven, zoodat 't als
zeker gelden mag, dat er nimmer gebrek aan
deze gassoort voor de plantenwereld is.
Hoe echter is 't in dit opzicht met d. in d.
grond aanwezige stoffen, die door d. wortels
worden opgenomen ? Ondergaan ook deze desniettegenstaande geen vermindering, of wel,
nemen zij in hoeveelheid af, om eindelijk geheel uit d. aarde te verdwijnen? 't Antwoord
op deze vraag is tweeledig. Verwijdert men
d. planten of hare deelen niet v. d. plaats,
waar zij groeien, maar laat men alles a. zich
zelf over, dan zal er v. geen uitputting v. d.
grond sprake zijn ; integendeel zal deze a.
sommige bestanddeelen rijker worden; wordt
echter 't gewas of d. vrucht daarvan weggenomen, zonder iets anders daarvoor in d.
plaats to stellen, dan zal d. grond armer worden a. voedende bestanddeelen en eindelijk
ophouden deze gewassen op to leveren. In 't
eerste geval toch, erlangt d. bodem door d.
afvallende bladeren, takken, stengels en vruchten alles terug, wat tot d. opbouw gediend
heeft, en daarenboven nog zekere hoeveelheid koolstof, die uit d. dampkring in d.
bladeren, in d. vorm v. koolzuur overging;
in 't tweede geval keert niets of slechts weinig
tot d. grond terug v. 'tgeen door d. wortels
a. d. grond is onttrokken. Vandaar dat d.
maagdelijke wouden der keerkrings-landen,
nog niet door 's menschen hand aangetast,
niettegenstaande zij reeds duizenden jaren
bestaan, niet ophouden een vegetatie voort
to brengen, van wier weelderigheid men zich
schier geen denkbeeld vormen kan; vandaar
dat een stuk bouwland, waarop men eenige
jaren achtereen dezelfde plant kweekt, zonder
het voor 't geleden verlies schadeloos to
stellen, ophoudt productief to zijn. leder landbouwer weet, dat zijn land minder in waarde
wordt, als hi '
voortgaat d. vruchten er
van to plukken, zonder er iets aan toe to
voegen; en daarom tracht hij 't evenwicht to
herstellen, door stoffen onder zijn grond to
mengen, die dezelfde bestanddeelen bevatten,als die, welke door hem werden weggevoerd.
d. Stoffen, tot dat doel aangewend, heeten
meststoffen of bemestingsmiddelen ; d. regeling
v. d. keuze dezer stoffen en d. daad v. inmenging bemesting.
Uit d. bouwbare aarde worden door d. planten
opgenomen, buiten 't water met d. daarin op-•
geloste gassoorten, een menigte zouten, o. a.
kiezelzure potasch, chloor-natrium (keukenzout), koolzure potasch, koolzure kalk (krijt),
phosphorzure kalk, zwavelzure kalk (gips) en
ammoniakzouten, zoodat d. grond daaraan,
bij 't voortbrengen dezer gewassen armer
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wordt, en d: landbouwer juist deze stoffen
a. zijn land terug moet geven. Wijl echter d.
genoemde verbindingen een bestanddeel v.
een aantal natuurvoortbrengselen zijn, en
deze dus alle, in bepaalde gevallen, tot 't
gewenschte doel kunnen worden aangewend,
kan d. naam v. mest niet slechts op menschelijke of dierlijke uitwerpselen, maar op een
reeks v. andere zelfstandigheden worden toegepast. Wijl deze nu en v. 't dieren-, en v. 't planten-, en v. 't delfstoffelijke rijk kunnen afstammen, onderscheidt men d. bemestingsmiddelen
ook in dierlijke, plantaardige en delfstoffelijke.
Tot d. dierlijke meststofl'en behooren d. vaste
en vloeibare uitwerpselen v. 't rundvee, v.
schapen, paarden, varkens en vogels (dus ook
d. guano); voorts d. menschelijke uitwerpselen
en d. zoogen. poudrette, gedroogde en tot poeder gebrachte excrementen. Onder deze rubriek
kan men ook d. dierlijken afval rangschikken,
waartoe o. a. vleesch en ingewanden, beenderen, blood, hoorns en klauwen, haar en wol,
wollen lompen, afval v. lijmziederijen, visch
en vischafval, veeren en insecten (meikevers,
moerasvliegen, 't haft) behooren.
Tot d. plantaardige meststoffen rekent men
groene eenjarige gewassen, btjv. spurrie en
wikke, of groene deelen v. tweejarige planten,
die onder d. te bemesten grond geploegd worden. Deze soort v. bemesting, welke vooral
voor lichte grondsoorten met een lossen ondergrond geschikt is, en tevens voor landeri,jen,
die in betrekking tot hunne grootte 1 weinig
dieren en dierlijken mest bezitten, is reeds
v. ouds bekend en in gebruik; verder behoort
daartoe 't zeewier (Fucus), zeegras (Ruppia)
en vele zoet-waterplanten, zooals 't kroos
(Lemna), 't hoornkruid (Ceratophyllum) en d.
waterranonkels (Batrachium). Eindelijk ook
plantenafval, zooals lijnkoeken, papaverkoeken, moutpoeder of gekiemde gerst, afval v.
vruchten, v. stijfselfabrieken, houtzaagsel,
zemelen, houtskoolpoeder, steenkolenpoeder,
steenkolenteer, run, turfmolm, roet en d. in
d. herfst afgevallen bladeren.
Tot d. delfstoffelifice mestspecien behooren:
kalk, krijt, mergel, gips, klei, zand, keukenzout, asch, mengsels v. versch. zouten, salpeter, puin en water. d. Modder, 't slijk v.
slooten, beken en zinkputten, 't zeeslib, 't
vuil der straatwegen, d. schepmest en mengselmest of compost noemt men, als mengsels
V. dierlijken, plantaardigen en delfstoffelijken
afval, organisch-minerale bemestingsmiddelen.
Een goede keuze onder al deze meststoffen
is voor d. landbouwer een zaak v. hoog gewicht. Vooreerst toch nemen bepaalde planten dikwerf slechts v. een enkel zout een
groote, v. anderen slechts een geringe hoeveelheid uit d. grond tot zich ; en ten anderen
bevat niet iedere bouwbare aarde dezelfde
bestanddeelen, foodat zij niet tot 't aankweeken v. alle gewassen evengoed dienen kan.
Kent d. landbouwer d. samenstelling v. zijn
grond niet, en weet hij niet i welke zouten d.
planten, die hij verbouwen voorkeur opnemen, dan zal hij bij 't zoeken naar een goede
meststof slechts in 't blinde rondtasten;en
moge hij op One wijze, naar zijn meening
een oogst erlangen, waarover hij niet to klagen heeft, zeker is 't, dat deze in 't omgekeerde geval, onder overigens gelijke omstandigheden, grooter wezen zou. Wie iets meer
over bemesting wenscht to weten, laze; Reinhold Noble Bemestingsleer", vertaald door
L. Mulder (lott. 1850) en Liebig „Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur and Physiologie".
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.femme .Az. (JOHANNES). Deze graveur
werd in 1775 to Rotterdam geb. en was d.
zoon v. een goud- en zilverdrijver. Zijn onderwijzers waren A. C. Hauck en D. Langendijk.
Naar teekeningen v. d. laatsten etste hij eenige
platen, en hij graveerde diens portret naar d.
schilderij v. J. B. Scheffer. Hij vervaardigde
met zijn vader eenige medailles, on stierf te
's Gravenhage in 1840.
Bemmel is een gemeente in d. prov. Gelderland, met ruim 5000 inw., in d. hoek, die
ontstaat door 't komen v. d. Waal uit d. Rijn,
5 KM. t. N.-O. v. Nijmegen. Zij bevat d. dorpen
Bemmel, Angeren, Doornenburg en Ressen.
Bemmel (WILLEM VAN) was d. stamvader
eener talrijke kunstenaars-familie. Uit een
oud adellijk Bourgondisch geslacht gesproten,
dat zich wegens godsdienst-vervolgingen te
Utrecht nederzette, werd hij in 1630 geb. Hij
was leerling v. H. Saftleven, deed een kunstreis naar Italie, waar hij to Venetia, te Napels
en to Rome, maar voornamelijk in d. omtrek
v. Tivoli, met smaak en waarheid, landschappen mar d. natuur teekende. Na een reis door
Engeland on Duitschland, trad hij in dienst
bij d. landgraaf v. Hessen-Kassel, voor wien
hij gedurende zes jaar landschappen schilderde.
Later ging hij naar Augsburg, vervolgens naar
Neurenberg, waar hij huwde; ten laatste vestigde hij zich to Wohrd, waar hij in 1708
stierf. Van Bemmel was een begaafd landschap-schilder, die meestal schoone gezichtspunten met watervallen on ruinen ten onderwerp nam. Zijn koloriet is levendig en natuurltjk, sours wel iets to groen. Hoewel zijn
boomen iets stijfs hebben, maken zijn schilderijen een aangenamen indruk, wijl hij 't
licht on bruin met bekwaamheid verdeelde,
veel diepte a. d. landschappen wist to geven,
gewoonlijk heldere warme luchten schilderde,
on 't geheel meesterlijk behandelde. Iltj stoffeerde die zelf niet, maar liet dit door zijn
zoon Jan George, door J. Murrer en ook door
H. Roos doen. In d. verzameling der Universiteit to Wilrzburg vindt men twee schoone
schilderijen v. hem, vele zijn er to Neuron.
berg. In 1654 etste hij zes landschappen, die
zeer zeldzaam zijn en bij Bartsch niet voorkomen. Heinecke vermeldt d. kopieen, die er
naar gemaakt zijn. Zijn beide 2100119 JAN GEORGE,
to Neurenberg in 1669 geb. en in 1723 gest.,
en PIETER, daar in 1685 geb. en te Regensburg
in 1754 gest., wijdden zich beiden a. d. kunst.
d. Eerste ontving onderricht v. zijn vader en
v. J. Sandrart; hij beoefende bij voorkeur d.
studio v. dieren, en stoffeerde er zijn landschappen mode, die even als zijn gevechten
ongemeenen bijval vonden. Zijn work onderscheidt zich door fiksche teekening, uitdrukking on een a,angenaam koloriet. In vele teekeningen doet hij zich als een juist opmerker
der natuur kennen, en schoon hij door d.
jicht slechts twee vingers gebruiken kon,
werkte hij vlijtig, on etste hij vele uitmuntende landschappen. G. C. Kilian graveerde
zijn portret. d. Tweede zoon, PIETER, voelde
in zijn jeugd gam neiging voor d. kunst, doch
legde zich later met zooveel ijver daarop toe,
dat hij een bekwaam landschap-schilder word,
die niet, als zijn broader, in d. manier zijns
waders werkte, maar er geheel v. afweek. Hij
schilderde meest landschappen met onweersbuien of winters, die good geordonneerd zijn
on een indrukwekkend geheel vormen. Zijn
broader of neef JOHANN NOACH schilderde er
d. figuren in. Zijne werkon zijn meest in vorsteke sloten. Hi' etste nog beter dan zijn
vader; men kent zes berg- en boschachtige
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landschappen v. hem, wier eerste drukken 't
adres v. H. J. Ostertag te Regensburg voeren,
Boelius heeft een landschap, Thelot „Christus
bij d. Kananitische" in gr. fol. naar hem gegraveerd. JAN GEORGE V. BEMMEL had twee
zonen, die d. kunst beoefenden ; JOHANN NOACH,
in 1716 te Neurenberg geb., was leerling v.
Kupezky en volgde diens stijl. Hij schilderde
portretten, jacht-stukken, batailles, Hollandsche boeren-gezelschappen en genre-stukken.
PIETER V. BEMMEL had insgelijks twee zonen,
die 't landschap-schilderen beoefenden. CHRISTOPH, in 1707 geb., werkte te Mannheim en
Straatsburg, waar zijn werken zeer gezocht
waren. d. Zonen v. Johann Noach v. Bemmel,
GEORG CHRISTOPH GOTTLIEB, in 1738 te Neurenberg geb. en in 1794 gest., en BURKHARD ALBRECHT, schilderden beiden. d. Eerste genoot
onderwijs v. zijn' wader en v. G. M. en J. J.
Preissler. Hij teekende veel gezichten uit d.
omstreken zijner geboorteplaats en schilderde
D5(5 kunstig boerengezelschappen en batailles,
dat men ze met die zijns grootvaders verwisselt. JOHANN CHRISTOPH had drie zonen, die
allen bekwame landschap-schilders werden,
onder welke KARL SEBASTIAN, in 1743 te Barnberg geb. en in 1796 te Neurenberg gest., bijzonder uitmuntte. Hij studeerde naar d. werken zijner voorvaders, teekende eerst in waterverven, in d. manier der gebroeders Lang,
doch legde zich later op 't schilderen toe.
Zee-stukken, nachtelijke tooneelen en branden
waren zijn onderwerpen, waarvan men vooral
d. luchten en d. verschieten, d. boomen en 't
doorschijnende water roemt. Zijn schilderijen
werden alom, in Spanje, in Rusland, doch
voornamelijk in Engeland, gezocht.
Bemmel (EUGENE v.), geb. 16 Apr. 1834 to
Gent, studeerde a. d. universiteit to Brussel,
en werd er professor in letterkunde, oudheidkunde en nieuwe geschiedenis. Behalve eenige
monografie'n schreef hij : „Histoire de la langue
et de la poOsie provencales" (1846) on d. roman.
„Don Placide" (1875). Van 1854 t. 1859 redigeerde hij d. „Revue trimestrielle" on daarna
d. „Revue Belgique". Hij overt. 19 Aug. 1880.
Bemmelen (ABR. v.), geb. in 1763 to Delft,
een geacht wis- on natuurkundige, die to
's Gravenhage lector der wis-, natuur- en
sterrekunde on onderwijzer a. d. Renswoudsche fuudatie was, schreef: „Grondbeginselen
der proefondervindelijke natuurkunde" (4 din);
„Inleiding tot d. waterbouwkunde" on „Lessen over d. Algebra", een work, dat door d.
duidelijke voordracht veel heeft bijgedragen
tot verbreiding v. wiskundige kennis in ons
land. Hij overt. in Oct. 1822.
Bemmelen (ABR. v.), 27 Mei 1779 to Delft
geb., neef v. d, vorigen, studeerde to Leiden,
onder Wijnpersse, Rau, Boers, to Water en
v. Voor.t. Hij word achtereenvolgens predikant to Ankeveen, Loosduinen en Oosterhout,
waar hij 28 Juni 1842 overt. Van Bemmelen
bezat veelornvattende kennis, grondige geleerdheid on buitengewone schranderheid,
waarvan zijn schriften schitterende blijken
geven, o. a. zijn Geschiedenis der Goddelijke
openbaring des Bijbels" (Delft, 1827) on „Geschiedenis der Maccabee6rs" (Dordr. 1839).
Bemmelen (JAKOB MAARTEN V.), geb. 3 Nov.
1830, to Almelo, studeerde to Leiden in wis- en
natuurkunde, werd achtereenvolgens leeraar
in d. scheikunde to Groningen, directeur der
H. Burgerschool, eerst to Groningen, toen to
Arnhem, on in 1874 hoogleeraar in d. anorganische scheikunde to Leiden. Hij aanvaardde
dit ambt met een merkwaardige redevoering
over „d. scheikunde als leer der stofwisseling".
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Hij schreef vele belangrijke opstellen in wetensch. tijdschriften, o. a. „Bouwstoffen tot d.
kennis der kleigronden in d. prow. Groningen" ;
„d. Luchtverversching in schoolgebouwen";
„Das absorptionsvermogen der Ackererde" ;
„La composition des hydrates du dioxyde de
silicium, d'etain et de manganese"; „De bodem
V. 't voormalige Y"; „d. Samenstelling v. d.
nieuwe zeeklei in 't Y" en „d. Samenstelling
on worming v. zure gronden".
Ben beteekent in 't Hebr. en Arab. zoon,
en wordt met d. naam des waders dikwijls
a. d. naam des zoons toegevoegd; bijv. Leviben-David, Ali-ben-Hassan. Bij d. Turken, Perzen en Arabieren wordt 't vervormd tot ebn,
ibn en eben of aven.
Benares is d. N.-W.-divisie v. BritschIndie, 867 vk. geogr. mijl groot met 9 800 000
bow. a. d. beide oevers v. d. Ganges, on is
verdeeld in zes districten. d. Hoofdstad v.
denzelfden naam, (eigenlijk Varanasi geheeten)
a. die rivier liggende, is sedert lang d. zetel
der Indische geleerdheid, waar d. Braminen
in d. heilige taal, 't Sanskriet, on in vele wetenschappen onderwezen worden. Benares is
een v. d. grootste on merkwaardigste steden
v. Indio, wordt voor bijzonder heilig gehouden, on is d. aanzienlijkste bedevaartplaats
der Hindoes. Er zijn 1000 pagoden en 300 moskeen, waaronder vele merkwaardige on beroemde, bijv. d. pagode v. Wiwaswara (Hoer
der wergild) on d. moskee v. Aureng-Zeb, op
d. rulnen eener pagode gesticht. 't Getal der
inw. bedraagt 210 000, waaronder veel kooplieden, wisselaars on handelaars in diamanten
en edelgesteenten. Op groote feesten is d.
bevolking door 't aantal pelgrims meer dan
verdubbeld. Ook zijn er fabrieken v. gouden
on zilveren stoffen on v. sjaals. 't Gewest
Benares had tot in 1781 een eigen rajah, die
echter sedert 1775 a. d. Engelschen cijnsbaar
was; d. gouverneur Hastings bracht dit gebied geheel onder Britsche heerschappij.
Denary (FRANS FERD.), geb. 22 Mrt 1805,
to Kassel, studeerde a. versch. Duitsche universiteiten in godgeleerdheid, wijsbegeerte on
Oostersche talon, hoorde to Berlijn ook Hegel,
Schleiermacher on Marheincke, word hoogl.
in d. uitlegkunde to Berlijn, on overl. daar
7 Febr. 1880. Tot zijn belangrijkste schriften
behooren d. uitg. v. 't Sanskr. gedicht „Na1Odaya" met eon verklaring on Lat. vertaling,
on zijn work „De Hebracorum leviratu".
Benda (GEORGE), 't beroemdste lid eener
familie v. toonkunstenaars, zoodat hij met d.
bijnaam d. Groote onderscheiden wordt, was
hertogelijk kapelmeester to Gotha. Doze betrekking legde hij in 1780 neder; hij ging eerst
naar Parijs, dan naar Georgionthal, bij Gotha,
en overt. to Kiistritz 6 Nov. 1795, 74 jaar oud.
Hij was buiten twijfel een der grootste vioolvirtuozen en componisten v. Duitschland, die
d. uitdrukking v. 't levendig gevoel met edele
melodie en zuivere harmonie moist to paren.
In zijn „Ariadne op Naxos" was hij d. schepper
v. 't nieuwere melodrama, dat weldra door
geheel Europa nagevolgd word. Hij word naar
Parijs geroepen, om d. uitvoering v. „Ariadne"
to besturen; in d. smaak v. dit meesterstuk
zijn ook d. „Medea"; d. „Dorpsjaarmarkt" en
d. „Romeo on Julia" bearbeid.
Benda (JOHANN WILHELM AMADEUS OTTO),
geb. 30 Oct. 1775 to Berlijn, studeerde ih d.
rechten, word criminaalraad to Kalisch, later
Pruis. regeeringsraad to Posen, on daarna to
Oppeln. Behalve eenige werken over staatswetenschap, schreef hij „Die Irrthilmer der
Liebe and die Launen des Geschicks" (Frankf.
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a. d. 0., 1806); „Moralische Erzahlungen (Qued-

linb., 1817); „Shakespeare's dramatische Werke,
fibers." (Leipz., 1825-1826, 19 th.); n Die Braut
ohne Brautigam" (Liegmtz, 1828). Zijn overzetting v. Shakespeare is voortreffelijk, maar
d. overige schriften zijn v. weinig belang. Hij
overl. te Oppeln, 28 Mrt 1832.
13endavid (LAzARus), een achtingswaardig
geleerde, werd 18 Oct. 1762 uit Isra6lietische
ouders to Berlijn gob., vormde zich meerendeels zelf, en voorzag, gelijk voorheen Spinoza,
in zijn onderhoud door glasslijpen. Hij studeerde to Gottingen in d. philosophie, en verwierf daarbij in d. mathesis zulk een kunde,
dat Kastner schriftelijk getuigde, dat hij naar
ieder professoraat in dit vak kon dingen. Te
Berlijn legde hij zich ijverig toe op d. Kantiaansche wijsbegeerte, en to Weenen hield hij
versch. jaren met grooten bijval voorlezingen
over philosophie on aesthetica. Van Weenen
keerde hij naar zijn geboorteplaats terug,
stichtte daar een Isra6lietische school, on stierf
28 Mrt 1832. Hij redigeerde twee dagbladen
en schreef: „Ueber Paralellini6n" (Berlijn, 1786);
„Etwas zur Characteristik der Juden" (Leipz.
1792); „Versuch fiber das Vergnilgen" (Wien,
1794, 2 th.); „Ueber das mathematisch Unendlichen" (1796); „Rode fiber den Zweck der kritischen Philosophic" (Wien, 1796); „Vorlesungen ilber den Zweck der Kritik der reinen Vernunft" (Wien, 4 th. 1798); „Geschmackslehre"
(Berl., 1798); „Rechtslehre" (Berl. 1802); „Ueber
die Religion der Hebraor vor Moses" (Berl.
1812) en „Zur Berechnung und Geschichte des
Judischen Kalenders" (Berl., 1817).
.73endernann (EDUARD), gob. 3 Dec. 1811
to Berlijn, was d. zoon v. een bankier en
genoot aanvankelijk een wetensch. opleiding,
maar door grooten aanleg en sterke neiging tot
d. schilderkunst gedreven, vertrok hij in 1828
naar Dusseldorf, on word daar onder d. leiding
v. SCHADOW eerst d. beste leerling, later 't
hoofd der historische schilderschool. Hij volgde
er in 1859 zijn leerraeester op als directeur
der schilder-academie, legde dit ambt in 1867
neder, en overl. 27 Dec. 1889. Zijn historiestukken zijn aangrijpend door gloed en po6zie,
en treffend door waarheid. Toen zijn eerste
groote schilderij, d. Isra6lieten in ballingschap to Babylon" in 1832 op d. Berlijner
tentoonstelling verscheen, vergeleken kunstkenners hem reeds met Raphael. Van zijn
latere stukken verwekten d. hoogste bewondering : „d. Twee meisjes a. d. bron"; „Jeremia
op d. puinhoopen v. Jeruzalem" (1837, door
d. Son. v. Pruisen aangek.); „Jeremia bij d.
val v. Jeruzalem" (in d. nation. galerij to
Berlijn); d. Wegvoering der Israblieten naar
Babel" (1872, in d. nation. galerij te Berlijn);
Penelope" (1877, in 't bezit der academie to
Antwerpen) on d. Tocht door d. woestjjn"
(drie tafereelen, 1880).
Bender is een arrond.-hoofdst. in 't Russ.
gouvernement Bessarabie, met 33 000 inw., a.
d. Dnjester, met breede grachten, hooge muren
on een sterke citadel verdedigd. Karel XII,
koning v. Zweden, week na zijn veldslag bij
Poeltawa naar daze stad. Ztj word in 1770
door d. Russen veroverd en in 1812 voor good
door Turkije a. Rusland afgestaan. Er zijn 12
moskeen on een Armenische kerk; papiermolens, leerlooierijen, ijzersmederijen en een salpeter-fabriek.
Bender (wILH.), geb. 15 Jan. 1845 to Mtinzenberg in Hessen, studeerde in theologie on
wijsbegeerte to Gottingen en to Gieszen, en
werd in 1876 hoogl. in d. theologie to Bonn.
Hij verwekte veal opschudding en ergernis
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door zijn feestrede op Luthers 400sten verjaardag ,Reformation und Kirchentum" (waarvan in 1884 d. 9e dr. verscheen) on door eon
populaire uiteenzetting v. d. denkbeelden v.
RITSCHL, wiens volger hij was. Zijn hoofdwerk
heet: ,Das Wesen der Religion und die Grundgesetze der Kirchenbildung" (3e dr. 1886).
Bendorp (JOH. CHRISTIAAN), to Dordrecht,
1 Jan. 1766 geb., arbeidde als verdienstelijk
graveur in een tijdvak, dat hoogst ongunstig
was voor d. ontwikkeling der kunst. Van zijn
vader, die eenige landschappen in koper gesneden heeft, ontving hij 't eerste onderricht r

enhijkwamrdsvogne.li
d. geestigen teekenaar Dirk Langendijk. Spoedig maakte hij zulke vorderingen, dat doze
hem gebruikte tot 't teekenen v. landschappen
on stadsgezichten, die hij daarna stoffeerde en.
afwerkte. Te gelijker tijd ontving Bendorp to
Rotterdam onderwijs in 't graveeren v. M.. d.
Sallieth. In 1780 vestigde hij zich to Dordrecht,
waar hij 13 Nov. 1849 overl. Hij vond zijn.
bestaan in 't graveeren v. boekprenten en
landkaarten, wier aantal eenige honderden
bedraagt. Tot zijn grootere werken behooren
„d. Schoenmaker", naar A. Brouwer; n Twee
zingende boeren", naar Heemskerk ; „'t Portret
v. Aart v, Nes" naar v. d. Heist en „d. Engelschen in Noord-Holland", naar D. Langendijk.
In zijn teekeningen en gravuren is iets manierlijks on minutieus, maar later is zijn stijl, bij
d. vooruitgang der kunst, breeder geworden
hoewel die toch altijd zijn eigenaardigheid
behouden heeft. Bendorp was een veelzijdig
bekwaam man, in versch. wetenschappen
ervaren. Koning Lodewijk droeg hem d. vervaardiging op v. d. modellen voor 't wapentuig en d. werktuigen der artillerie, benevens
v. d. standaarden der maten en gewichten v.
't metrieke stelsel. Wat er nieuws uitgevonden word, boeide zijn aanda cht. Zoo beoefende
hij ook d. photographie, d. galvanoplastiek en
't teekenen op steen.
13enec.ke (wILH.), geb. to Hannover in
1776, vertoefde wegens handelsbetrekkingen
Lang in Engeland, en vestigde zich in 1828 to
Heidelberg, waar hij 8 Mrt 1837 overl. Hij is in
able handelsstaten der wereld bekend gewor- :
denorzijutgakwor:„Seassekuranz u. Bodmerei" (Hamb. 1807-1825,
5 din). Dit work is oorspronkelijk in 't Eng.
geschreven, maar in 't Duitsch, Deensch, Nederl., Fransch en Ital. vert.
Beneake (BERTHOLD ADOLF), geb. 27 Feb.
1843, to overl. 27 Feb. 1884 to Koningsbergen, studeerde in geneeskunde, en word
in 1877 hoogl. in d. ontleedkunde to Koningsbergen. Hij was vooral vischkundige, bevorderaar v. d. vischteelt en visscherij en lid
der commissie tot wetensch. onderzoek der
Noordzee. Hij schreef: „Fische, Fischerei u.
Fischzucht in Ost- u. Westpreuszen" (1881) on
„Die Teichwirthschaft" (1885).
B enec.ke (ERNST wILH.), geb. 10 Mrt 1838,
to Berlijn, studeerde a. versch. Duits. hoogescholen in geologic, palaeontologie en mijnwezen, on werd in 1872 hoogl. in d. geologie
to Straatsburg. Hij was lid der commissie
tot opmeting v. 't nieuw verworven Rijksland, verva.ardigde geognostische kaarten, was
mede-redacteur v. 't Neue Jahrbuch fur Mineralogie", en schreef: nUeber Trias u. Jura in d.
Sfid-Alpen" (1866); Lagerung des Gebirges am
Abhang des Odenwaldes" (1869) en „Abrisz
der Geologie v. Elsasz-Lothringen" (1877).
B enedelr (LuDw. v.), geb. to Oedenburg in
Hongarije, in 1804, trad na voorbereidende
studio in 1822 als vaandrig in Oostenr. krijgs.
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dienst, werd snel bevorderd, en onderscheidde
zich bijzonder als commandant v. een regiment onder RADETSKY in d. oorlog tegen Itali8
in 1848, vooral bij Novara, zoodat hij tot generaal-majoor werd bevorderd, en in d. oorlog
tegen Hongarije v. 1849, waar hij bij Raab en
Oszony d. voorhoede commandeerde. In 1859
streed hij als veldmaarschalk en aanvoerder
v. 't 8e legerkorps d. bloedigen slag bij Solferino
mede, en in 1863 werd hij gouverneur-generaal
v. Hongarije. Zooveel vertrouwen had d. Oostenr. regeering in BENEDEK, dat hij in d. oorlog
v. 1866 tegen Pruisen tot opperbevelhebber
der geheele armee werd benoemd. Hij, een
wakker korpscommandant, maar geen veldheer, was niet opgewassen tegen d. tactiek
v. MOLTKE, en zijn in der haast bijeengeroepen,
ouderwets bewapend leger niet tegen d. wel
voorbereide en met 't zundnadel-geweer geoefende Pruisische armee. Hij beging misslag
op misslag; d. Pruisen kwamen hem voor in
't bezetten v. Saksen; hij verzuimde d. Boheemsche bergpassen te dekken, en verloor d.
beslissenden slag bij KOniggratz. Hij ontving
zijn ontslag, en woonde sedert te Gratz, waar
hij 17 Apr. 1881 overl.
13eneden (PIERRE JOSEPH v.), geb. 29 Dec.
1809, te Mechelen, studeerde in d. natuurk. en
geneesk. en werd in 1835 hoogleeraar te Gent,
in 1836 a. d. universiteit te Leuven en in 1860
directeur v. d. Classe des sciences" bij d. Belg.
acad. v. Wetensch. Hij schreef: „Iconographie
des helminthes" (1860); „La vie animale et ses
mysteres" (1863); „Les cliauves-souris de repoque du mammouth et de l'Opoque actuelle"
(1870) en „Die Schmarotzer des Thierreichs"
(1876); daarenboven eenige monographiOn en
te zamen met GERVAIS twee dierk. werken.
Benedetti (VINCENT), geb. 29 Apr. 1817 te
Bastia op Corsica, trad in Franschen staatsdienst, was v. 1846 t. 1852 consul in havensteden v. d. Middell. zee, daarna gezant te
Teheran, te Turin en in 1864 te Berlijn. Hij
was daar niet opgewassen tegen Bismarck.
Zijn onderhandelingen in 1866, om Belgi8 a.
Frankrijk toe te voegen, liepen op een vernedering v. Frankrijk uit, en zijn onbescheiden
optreden tegen koning Wilhelm te Ems in
1870 (over d. candidatuur v. d. Prins v. Hohenzollern naar d. Spaanschen troon) was d. onmiddellijke aanleiding tot d. noodlottigen oorlog, die a. Napoleon III d. troon en a. Frankrijk twee provincien en vijf milliarden heeft
gekost. Toen Benedetti zijn voorstellen tot
annexatie v. Belgie bij Frankrijk loochende,
liet Bismarck d. officieele door Benedetti geschreven voorslagen daartoe in d. Londensche
„Times" plaatsen. Benedetti week naar Italie,
en zocht zich in „Ma mission en Prusse" to
rechtvaardigen, maar ontving op 16 Aug. 1871
zijn ontslag uit d. Franschen staatsdienst.
Benedicti.jnen (d.) vormden een machtige
monnikenorde, gesticht door Benedictus v.
Nursia, die uit een aanzienlijk Umbrisch geslacht omstr. 480 geb. word. Reeds jong kwam
hij to Rome om een wetenschappelijke opleiding to erlangen, maar hij verliet die stad
spoedig om 't daar heerschend zedenbederf, en
ging, als kluizenaar in een grot bij Palaestrina
wonen. Hij verwierf d. naam v. wonderdoener
en heilige, vormde leerlingen en stichtte in
528 op d. plek, waar hij een Apollo-tempel
vernield had, een klooster, dat onder d. naam
v. Monte Cassino, 't uitgangspunt zijner Orde
werd. Hij stierf, nadat hij 14 jaar abt to Monte
Cassino geweest was, daar op d. 21en Mrt, die
a. zijn nagedachtenis is gewijd.
d. Kloosterregelen v. Benedictus waren niet
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zeer strong, maar geschikt voor zijn tijd : een
gemeenschappelijk levee, zonder bijzonderen
eigendom; stipte gehoorzaamheid jegens d.
oversten; vlijtige arbeid zoowel v. stoffelijken
als v. geestelijken aard. In d. Benedictijner
kloosters heerschte een monarchaal bestuur;
d. abten hadden onbeperkt gezag in d. kloostertucht, en werden hierin bijgestaan door Onderopzieners (Decani), die over elk tiental monniken geplaatst werden. Slechts bij algemeene
belangen werden d. monniken geraadpleegd.
In weerwil v. velerlei wederwaardigheden
heeft zich doze orde over geheel Europa uitgebreid en is zij een der rijkste en machtigste
geworden. Er slopen echter vaak misbruiken
in, die tot herziening der orderegelen voerden.
d. Voorn. hervorming in dit opzicht ging uit
v. 't klooster Clugny in Bourgondie. Paus
Benedictus XII kondigde in 1336 d. in overeenstemming met d. abt Peter v. Clugny opgemaakte, onder d. naam v. Benedictina bekende, nieuwe regeling der Orde af, d. kloosters der orde werden daarbij in 36 provincien
verdeeld. Ten tijde v. d. kerkvergadering to
Constanz telde de Benedictijner-Orde 15 107
kloosters, waarvan 't kleinste 6 monniken
bevatte. d. Kerkhervorming deed dit getal
tot ongeveer 5000 verminderen, on thans bestaat wellicht nog slechts een tiende deel v.
genoemd getal. d. Orde is niettemin nog altijd
een der aanzienlijkste en rijkste; hare abten
en leden voeren 't praedicaat Heer (Dominus),
voor d. monniken verkort tot dom, en voor d.
abten samengetrokken tot domnus. Feszler berekent, dat d. Benedictijner orde sedert haar
ontstaan onder hare leden telde : 15 000 auteurs,
4000 bisschoppe.n, 1600 aartsbisschoppen, 200
kardinalen en 24 pausen. Ter eere der Benedictijnen moot nog gezegd worden, dat zij zich
nooit bij d. vorstelijke hoven indrongen, en
zich buiten staatk. bemoeiingen hielden. d.
Benedictijnsche orderegelen werden, gewijzigd,
ook reeds vroeg in vele nonnenkloosters ingevoerd, en dit voerde tot een orde der Benedictinessen. Een eigenlijke Nonnenorde naar
doze regelen vindt men sedert 't eindo der
16e eeuw, to Montmartre bij Parijs en in moor
Fransche steden, onder d. naam v. Congregatie
onzer lieve Vrouw v. Calvaria. Over Benedictus
en zijn orde is 't hoofdwerk: „De vita et
miraculis s. Boned. in Gregor. M. Dialog. L.
II"; Historia rei literariae Ordinis S. Boned.
a. M. Ziegelbauer" (August. Vind -el. 1754).
Benedictus v. Aniane, bijgen. d. JONGERE, was graaf v. Maguelone, en leefde onder
Pepijn d. Korte en Karel d. Groote. Hij stichtte
in 780 a. d. Aniane op zijn landgoed een klooster en later ook 't klooster Inda bij Aken,
waar hij 11 Febr. 821 overl. Hij bewerkte 't
Concilie to Aken in 817, en legde daar d. Benedictijner-orde-regelen voor, in 80 hoofdstukken vervat. Hem wordt d. invoering v. afwisselende koren (antiphonien) bij 't kerkgezang toegeschreven.
Benedictus XI heette oorspronkelijk
NICOL. BOCCASINI, word Dominicaner-monnik,
in 1296 generaal der orde, en volgde in 1303
Bonifacius VIII op d. Pauselijken stool. Hij
muntte uit door groote kennis, wijsheid, vredelievendheid en edelmoedigheid, maar overl.
reeds in 't volgende jaar. In dien korten tijd
had hij zoowel kon. Filips v. Frankrijk, als
kon. Frederik v. Sicilia met d. kerk verzoend.
Benedictus XII, to voren JACQUES FOURNIER, was to Saverdun in Languedoc uit behoeftige ouders geb. Hij trad in d. geestelijken stand, werd abt v. eon Cistercienzerklooster, eerst bisschop to Pamiers, daarna
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te Mirepoix en in 1334 paus to Avignon. Hij was
oen ijverig en edel kerkvoogd, die veel goeds tot
stand bracht, en naar vrede met keizer Lodewijk v. Beieren en naar een vereeniging met
d. Grieksche kerk streefde. Hijoverl. in 1342.
Benedictus XIII , uit 't hertogelijk gesl.
der Orsini's, to Napels in 1649 gob., was pans
v. 1724 t. 1730. Bij gelegenheid der Synode v.
1725, om d. kerkelijke tucht to verbeteren,
vaardigde hij d. beroemde bulle „Unigenitus"
uit, en v. hem is ook d. bulle „Pretiosus in
conspectu Domini" uitgegaan, waarbij a. d. Dominicanen opgedragen werd, d. leer v. Angustinus en Thomas te verkondigen.
Benedictus
vroeger PROSPER LAURENTIUS LAMBERTINI, nit een oud Bologneesch
geslacht, besteeg in 1740 d. Pauselijken zetel,
en muntte uit door geleerdheid en edelaardigheid. Hij zag in, dat uitwendige glans 't gezag der kerk niet kon verhoogen, maar wel
reine zeden en hooge verstandsontwikkeling
bij d. geestelijkheid. Hij schafte vele kerkelijke feestdagen af, als nadeelig voor d. yolkswelvaart; bevorderde d. landbouw door 't
droogmaken v. moerassen, en d. handel door
verbetering der havens v. Ancona, Nettuno
en Anzio. Hij beschermde d. kunsten en be
oefende d. wetenschappen; zijne schriften zijn
door d. Jezuiet Azevedo (1747-1751) te Rome
in twaalf din uitgegeven. In d. buitenl. staatkunde was Benedictus XIV wars v. heerschzucht. Aan kon. Joao V v. Portugal verleende
hij in 1740 't recht v. benoeming in alle Portugeesche bisdommen en abdijen, en d. titel
v. Rex fidelissimus. Met Spanje sloot hij in
1753 een concordaat, waarbij dezelfde beginselen ten grondsiag lagers. Op vredelievende
wijze werden moeilijkheden met Sardinie vereffend. Slechts met kon. Frederik II v. Pruisen
kon hij zich niet verstaan, wijl deze hem, door
d. oprichting V. 't generaal-vicariaat in Silezi6
in 1742, alien invloed op kerkelijke zaken ontnam. Opmerkelijk is in Benedictus XIV zijn
afkeer tegen d. orde der Jezuieten, die hij niet
a. zijn hof duldde, wier toenmalige tegenstanders, d. Dominicanen, hij begunstigde, en tot
wier val hij d. eerste maatregelen nam.
Ben.edictus (cHRISTOPHORUS), ook BENNETTUS gen., was d. schrijver v. „Theatrum Tabidorum, sive, phthiseis, atrophiae et hecticae
Xenodochium" (Load. 1654 en Frankf. 1665).
Iloverl. in 1655.
Renedix (JULIUS RODERICH), geb. 21. Jan.
1811, te Leipzig, betrad in 1831 't tooneel, werd
in 1844 tooneel-directeur en overl. 26 Sept.
1873 in zijn geboortestad. Hij is d. schrijver
-v. een groot aantal geestige blijspelen, die
zooveel bijval vonden, en zoo algemeen en
herhaaldelijk opgevoerd werden, als ',Mr hem
alleen met d. tooneelstukken v. KOTZEBUE was
geschied. Reeds zijn eersteling : „Das bemooste
Haupt" maakte een ongehoorden opgang;
daarop volgde „Dr. Wespe" en verder een
groot aantal, ais: „Der alts Magister"; „Der
Vetter"; pHochzeitsreise"; „Die Eiferzuchtigen"; :Die Minnerfeinde"; „Ein gebildeter
Hausknecht"; „Der Liebesbrief" en nog var.
scheidene meer, die alle door levendige dialoog, fijne karakterteekening, geestigheid en
een eenvoudig gelegden en natuurltjk ontwarden knoop uitmunten. BENEDIX hield ook
leerrijke voorlezingen en vervaardigde yolksschriften en leerboeken, bijv. „Deutsche Volkssagen" (6 din); „Der natmdliche Vortrag";
ffir das Leben" en „Das Wesen
des Deutschen Rythmus".
Beneficie van Inventaris, lie Boodeibeschroving.
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Beneficium bet. letterlijk weldaa, en komt
in middeleeuwsche schriften meermalen voor
in gelijke beteekenis als feudum of leengoed.
't Moat daarvan echter wel onderscheiden
worden; 't was een oud-Frankische instelling,
volgens welke een goed door d. een a. d.
ander werd afgestaan, zoolang d. schenker en
d. begiftigde leefden. 't Beneficium verviel bij
d. dood v. een dezer twee.
Beneke (FRIEDR. ED.), geb. 17 Febr. 1791,
te Berlijn, streed als vrijwilliger d. bevrijdingsoorlog mede, studeerde in 1816 in godgeleerdheid te Halle en in 1817 in wijsbegeerte
te Berlijn onder SCHLEIERMA.CHER. Hij ontwikkelde zich tot een zelfstandig wijsgeer, zich
een eigen stelsel vormend, op d. zielkunde
en wijsbegeerte d. methode der natuurkunde,
die der ervaring, toepassend. Dit streed echter
zeer tegen d. school v. HEGEL, die toen te
Berlijn overheerschend was; hij werd beschuldigd v. materialismus, en zoo duurde het tot
na Hegels dood, eer hij tot buitengew. hoogl.
in d. wijsbegeerte te Berlijn werd benoemd.
Hij werd op 1 Mrt 1854 vermist, en zijn lijk
is eerst lang daarna in 't Kanaal bij Chariottenburg gevonden. Reeds zijn eerste werken
in 1820 geschreven toonden duidelijk zijn richting : „Erfahrungs-seelenlehre" en „Erkenntniss-lehre". Daarop volgden een groot aantal
andere, bijv. „Psychologische Skizzen" (2 din,
1827); „Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft" (8e dr. 1861); „Erziehungs- und.
Unterrichts-lehre" (2 din, 3e dr. 1864); „Grundlinien der Sittenlehre" (2 din, 1841); „System
der Logik als Kunstlehre des Denkens" (1842)
en_Pragmatische Philosophie" (2 din, 1850).
eneke (FRIEDR. WILH.), geb. 27 Mrt 1824,
te Celle, was een verdienstelijk geneeskundige, die na veel jaren hospitaal-arts en badarts geweest te zijn, in 1866 hoogleeraar a. d.
universiteit te Marburg werd, en een groot
aantal geneesk. werken schreef. d. Voorn.
daarvan zijn: „Phisiologische Vortrage" (2 din,
1856); „Die praktische Medizin unserer Tage"
(1863); „Organisation der Offentlichen Gesundheitspflege" (1872); „Grundlini6n der Pathologie
des Stoffwechsels" (1874); „Zur Ernahrungslehre des Menschen" (1878) en „Die Alters desposition" (1879).
Benevento was vroeger een delegatie
v. d. Kerkelijken staat in 't koninkrijk Napels,
slechts 3 vk. geogr. mijl groot. Thans is 't
d. naam v. een Ital. provincie, die op 32 vk.
geogr. mijl 240 000 bew. telt, en aldus heet
near d. stad Benevento, die a. d. samenvloeiing
der Sabato en Calore ligt, en 21 000 inw.
heeft. Zij was d. oude hoofdstad der Samnieten, en heeft v. al d. steden v. Ita.li6 nog d.
meeste sporen barer oudheid behouden. Nog
ziet men d. overblijfsels barer poorten, amphitheaters en openbare gebouwen met tairijke
opschriften. Men bewondert er inzonderheid
d. triomfboog, the voor keizer Trajanus werd
opgericht, door d. tijd ontzien, 't best onderhouden, en mogelijk nog 't meest in zijn geheel is v. alle gedenkstukken uit d. Romeinschen tijd. Merkwaardig is ook d. Domkerk,
in Gothischen stiji gebouwd, met bronzen
deuren en heerlijke schildertjen. In 269 v.
Chr. Graving d. stad v. d. Roineinen, die er
een kolonie stichtten, d. naam v. Beneventum;
onder keizer Augustus heette zij Julia Con,
cordia..d. Longobarden verhieven in 571 Benevento tot een hertogdom, dat in 1077 in
handen der Normandi6rs viel. In d. elfde en
twaalfde eeuw werden hier vier concili6n
gehouden. In 1798 werd )3en.evento door d.
Franschen veroverd en in 1846 door Napoleon
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a. zijn minister Talleyrand tot een prinsdom
geschonken.
Benfey (=on.), geb. 28 Jan. 1809, te Norten bij Gottingen, studeerde te Gottingen en
te Munchen in d. oude en Oostersche talen
en vergelijkende taalkennis, en was hoogleer.
a. d. universiteit te Gottingen, v. 1862 t. a.
zijn dood op 26 Juni 1881. Een zijner verdienstelijkste werken is een volledig SanskritEngelsch woordenboek, dat in 1866 te Londen
verscheen. Voorts schreef hij : „Geschichte der
Sprachwissenschaft" (1869); „Grammatik der
vedischen Sprache" (1874); „Quantitatsversch.
in d. Samhita-und Pada-texten der Veden"
(1876) en „Hermes, Minos and Tartaros" (1877).
Bengaalsch vuur is een mengsel v. 20
d. salpeter, 15 d. zwavel, 4 d. z wavelcadmium
en 1 d. kool. Dit brandt in een open pot met
een sterk lichtende, witte vlam, door blauwen gloed omgeven. Naarmate d. bijgevoegde
stoffen kan een groen, rood of purper licht
verspreiden.
Bengalen is in uitgebreiden zin d. naam
v. 't vroegere presidentschap v. Britsch-Indie,
dat 't N.-O.-deel, grootste en volkrijkste der
drie presidentschappen, omvatte. Thans is 't,
in sneer beperkten zin, 't Oostelijk deel daarvan, waarin Calcutta ligt, en vormt 't een
luitenant-gouverneurschap, dat op 7353 vk.
geogr. mij1 66 a 67 millioen bew. heeft. Twee
derden hunner zijn Hindoe's en bijna een
derde Mohammedanen. 't Bestaat in hoofdzaak uit d. groote delta, die door d. vereenigde monden v. d. Ganges en Brahmapoetra
gevormd wordt, uit d. aangrenzende vlakte
en berg-terrassen, en uit eenige afhankelijke
staten, als Arakan, Assam en Pegoe, waarin
nog bijna 3 millioen menschen wonen. 't Klimaat is heet, maar d. bodem uitnemend
vruchtbaar; 't plantenrijk 'evert d. kostbaarste
tropische gewassen, 't dierenrijk voorn. buffo's,
schapen en geiten, en 't delfstoffenrijk slechts
salpeter, d. koningstijger, d. reuzenslang en
d. alligator eischen er menig offer. Bengalen
werd in 1203 door d. Mohammedanen veroverd, maar in 1584 door d. Groot-Mogol onderworpen. In 1664 bouwden d. Engelschen hunne
eerste factori6n. Zij kochten in 1700 Calcutta,
en in 1773 werd 't een Engelsch gebied onder
een gouverneur-generaal.
Bengalen (d. Golf v.) is 't deel v. d. Indischen oceaan, dat tuns. d. groote schier-eilanden Voor- en Achter-Inditi besloten is, en zich
Z.-waarts tot Ceylon en Malakka uitstrekt.
Langs d. kust liggen groepen eilanden, maar
d. kustlijn zelf is weinig ingesneden, zoodat
er geen belangrijke baaien en weinig goede
havens zijn. Van Apr. 't Oct. waait er d. Z.-W.
en v. Oct. t. Apr. d. N.-0.-moesson.
13engel (JOH. ALBR.), geb. 2 Juli 1687 in 't
Wurtembergsche, predikant te Deukendorf,
besteedde een groot deel zijner krachten a. d.
opleiding v. jeugdige godgeleerden, en heeft
zich verdienstelijk gemaakt door zijn critische
uitgave v. 't Nieuwe Testament, waarin d.
versch. lezingen der versch. handschriften
opgenomen zijn. 't Meest is hij echter bekend
geworden door zijn uit d. Openb. v. Johannes
afgeleide voorzegging v. d. komst v. 't Duizendjarige Rijk (zie Chiliasmus). Naar zijne
voorstelling had in 1836 een geweldige omwenteling moeten geschieden, ten gevolge
waarvan d. Satan duizend jaar lang geketend
zou worden. BENGEL overl. 2 Dec. 1752. Zijn
achterkleinzoon. ERNST GOTTL. B. was v. 1806
tot 1826 hoogl. in d. theologie te Tubingen.
Dengelkruid (Mercurialis, L.) is d. naam
v. een plantengesl, uit d. lam. der Euphorbia-
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teen, welks soorten M. perennis en M. annua
op onze bebouwde en onbebouwde velden zoo
menigvuldig voorkomen, dat zij onder 't onkruid te rekenen zijn. Vroeger werden zij als
verweekend, zacht afvoerend middel aangewend. Thans dient daartoe nog M. indica in
Cochin-china.
Benguela is een Portugeesch kustgebied
a. d. Westzijde v. Afrika, benoorden kaap
Negro. 't Land zal ongeveer 5000 vk. miji
groot zijn, maar d. Portugeezen bezetten alleen
d. kust en zijn in 't binnenland, dat zich terrasgewijze hoog verheft, niet bekend. 't Staat
onder een gouverneur-gen., die te Loando
zetelt; d. hoofdplaats beet s. Felipe en heeft
3000 inw., die in armelijke hutten wonen. Benguela is zeer heet, en ongezond, maar brengt
een groote hoeveelheid palmen, oranjes, bananen, cacao, suiker en maniok voort.
Benhadad is d. naam v. drie koningen
v. Coele-Syri6 of 't rijk v. Damascus. d. Eerste
regeerde ten tijde v. kon. Asa v. Juda en v.
kon. Baesa v. Isra6l. Hij ontving v. Asa een
groote som geld, om zijn verbond met BaOsa
tegen Juda te breken. Zijn opvolger schijnt
d. Benhadad te zijn, die Samaria belegerde,
ten tijde v. kon. Achab. Een ijselijke hongersnood was 't gevolg v. die belegering; maar
een panische schrik dreef 't leger der Syri6rs
op d. vlucht, en d. hongersnood maakte plaats
voor overvloed uit 't wel voorziene Syrische
kamp. d. Derde Benhadad volgde op Haza61,
regeerde ten tijde v. kon. Joachas v. Israel en
was voor dezen en zijn yolk herhaalde malen
een geese'.
Beni-Hassan is een oord in MiddenEgypte a. d. rechter-oever v. d. Nijl, waar
men dertig rotsgraven heeft ontdekt, die na
d. doodendans bij Memphis d. merkwaardigste
tafereelen en inschriften bevatten. Zij zijn
alle op gelijke hoogte, door een smal, moeilijk
toegankelijk pad verbonden; d. zuilen zijn
uitnemend schoon gebeeldhouwd, in d. vorm
v. planten; d. graven zijn uit d. ad der dynastie v. Manetho (2380-2170 v. Chr.).
Benin of d. Slaven.kust is een gewest
a. Afrika's Westkust, t. N.-O. en 0. begrensd
door d. Niger, t. Z. door d. golf v. Benin, t. W.
door 't rijk Dahomei en t. N.-W. door Yarriba.
Dit vlakke laag-land wordt doorsneden v. een
groot aantal rivierarmen, die zich tot moerassen uitbreiden; alleen in 't N. stijgt 't in
't Kong-gob. tot een hoogte v. 600 it 700 M.
d. Bodem is zeer vruchtbaar en levert veal
rijst, suiker, yams en palmen op ; adansonia's,
man-grove-bosschen en d. bassia-Parkia (wier
merg als boter gebruikt wordt) groeien er
welig, maar 't klimaat is heet en ongezond.
't Binnenland is zeer volkrijk, zoodat d. koning,
die als Fetisch vereerd wordt, een legermacht
v. 100 000 man kan bijeenbrengen. d. Taal is
a. die der naburige Yeboes verwant. d. Hoofdstad, die ook Benin heet, telt ongeveer 15 000
inw., strekt zich a. d. rechteroever v. d. rivier
v. Benin uit, en daft veal handel. Tien mijlen
westelijker ligt d. haven Gatto, waar vier
Europ. factorien zijn. Benin werd in 1486 door
d. Portugees A. de Aveiro ontdekt.
Beningha (sicco), geb. te Humsterland
in 't Westerkwartier, was bouwmeester en
in 1504 hoofdman in d. stad Groningen. Hij
heeft een getrouwe kroniek geschreven, die
met 1467 begint, maar hoofdzakelijk d. gebeurtenissen in Friesland on Groningen vermeldt v.
1492 t. 1527. Daze kroniek is opgenomen in d.
„Analecta medii aevi" v. Brouerius v. Nidek.
Beningha (EGGERIK), uit een adellijk geslacht to Grimarsum in 1496 in Oost - Friesland
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geb. en als drost v. Leer 19 Oct. 1562 gest.,
schreef een Oost-Friesche kroniek, die U. Emmius in 't Latijn vertaald, en die A. Matthaeus
in 1707 in 't 8ste deel zijner Analecten uitgegeven heeft. d. Emder predikant E. F. Harkenroth heeft in 1728 een Nederl. uitgaaf v.
die kroniek bezorgd.
Beni-Suef is een provincie met een hoofdstad v. gelijken naam in Midden-Egypte, t. Z.
v. Gizeh. d. Provincie bevat 220 000 bew., die
veel katoen verbouwen, en d. stad heeft
10 000 inw., die tapijten en manufacturen vervaardigen.
Benjamin (Zoon des geluks) was d. jongste
zoon v. Jakob en Rachel, d. geliefde broeder
v. Jozef en d. lieveling zijus vaders. d. Stain
Benjamin was een der kleinste, en bewoonde
d. landstreek t. W. v. d. Jordaan, toss. Ephraim,
Dan en Juda; in dit oord vond men Bethlehem, Jericho en Bethel. In d. tijd der Richteren werd d. stam Benjamin in een burgeroorlog bijna uitgeroeid. Na d. scheuring v.
't Rijk vormde Benjamin met Juda 't koninkrijk Juda.
Benjamin van Tudela, een Joodsch
koopman uit Tudela in Navarre, overl. in 1173,
deed sedert 1159 deels om handel te drijven,
deels om d. toestand der verstrooide Israelieten te leeren kennen, een reis v. Saragossa
door Itali6 en Griekenland naar Palestina en
Perzie, en keerde over Egypte en Sicilie naar
Spanje terug. Hij was d. eerste Europeaan,
die zulk een reis beschreef. Zijne aanteekeningen, in 't Hebreeuwsch te boek gesteld,
zijn dikwijls gedrukt en in 't Latijn, Engelsch
en Fransch vertaald. d. Eerste uitgaaf geschiedde in 1543 te Konstantinopel in 't Hebreeuwsch; in 1841 verscheen er een uitg.
door Asher, in 't Hebreeuwsch en Engelsch
met aanmerkingen, in 2 dln, Londen.
13enjowski (MORITZ AUGUST, graaf v.) was
een man, die een buitengewone mate v. geestkracht bezat, en wiens lotgevallen zoo zonderling zijn, dat men zijn geschiedenis voor
een roman zou houden. Hij werd in 1741 te
Werbowa in Hongarije geb., trad in dienst bij
't Keizerlijk leger, waar zijn wader generaal
was en streed d. zevenjarigen oorlog mede tot
in 1761, toen zijn oom, wiens erfgenaam hij
was, hem naar Lithauwen riep. Zijn schoonbroeders bemachtigden intusschen zijn vermogen, waarom hij naar Hongarije terugkeerde,
om hen gewapenderhAnd to verdrijven; doch
d. Oostenrijksche kanselarij verklaarde hem
voor een rebel, en nu vluchtte hij naar d.
Poolsche strijders, maar hij werd door d. Russen gevangen genomen en naar Kamsjatka
verbannen. Op reis derwaarts redde hij in een
storm 't schip, waardoor hij d. gouverneur to
vriend kreeg, die hem toegang tot zijn huffs
gaf, en zijn kinderen in d. Fransche en Duitsche taal liet onderwijzen. Aphanasia Nilow,
d. jongste dochter v. d. gouverneur, werd op
hem verliefd en met toestemming haars vaders
zijn echtgenoote. Met eenige saamgezworenen
en met Aphanasina vluchtte hij in Mei 1771
uit Kamsjatka, en zij bereikten na vele tegenspoeden Japan, Formosa en Macao, waar vele
zijner reisgenooten en ook zijn vrouw a. koorts
stierven. d. Franschen to Macao beschermden
en onderscheidden hem, zoodat hij naar Frankrijk komen kon. Daar werd hem d. moeilijke
onderneming opgedragen, om op Madagascar
een etablissement to stichten. Hij kwam er
in Juni 1774, kreeg versch. stammen en opperhoofden op zijn zijde, on ontving v. een gezantschap 't aanbod, om koning to worden.
Benjowski beloofde zoo lang to zullen regeeren,
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tot hij v. d. Koning v. Frankrijk zijn ontslag
bekomen had. Dit volgde eerlang, maar Fransche afgevaardigden kwamen op Madagascar,
om zich v. hem meester to makers. Hij verijdelde dit, en werd in 1776 tot Ampansacabe
of koning verklaard. Na eenige jaren reisde
hij naar Europa, doch in Frankrijk werd hij
vervolgd, zoodat hij weder in Keizerlijken
dienst trad; hier vond hij echter geen steun
voor zijn avontuurlijke plannen; hij wendde
zich ook vruchteloos tot d. Koning v. Engeland, maar vond ondersteuning bij Londensche
kooplieden, en inzonderheid bij een handelshuis
te Baltimore, waar hij in 1784 heen reisde.
Met hulp uit Amerika landde hij weder op
Madagascar, maar toen hij daar vijandelijkheden tegen d. Franschen begon, werden soldaten v. Isle de France ontboden, en op 4 Juni
1786 in een gevecht trof hem een kogel in d.
borst, waardoor een einde kwam a. zijn onrustig leven.
Benkoelen (Bangka-hoeloe) is een adsistent-residentie der Nederl. 0.-Ind. bezittingen
a. d. Westkust v. Sumatra, grenzende a. Padang,
Palembang en d. Lampong-districten, 455 vk.
geogr. mil groot met bijna 150 000 bow. In
1824 word dit gebied v. d. Engelschen tegen
onze bezittingen op Malakka ingeruild. d. Stad
Benkoelen ligt a. d. mond der rivier op 4° Z. B.
en 120° 0. L. v. Ferro, in een ongezonde streek,
en telt 7000 inw. waaronder veel Chineezen.
Achter Benkoelen verheft zich 1000 M. hoog
een kegelvormige berg, 't Suikerbrood, die
reeds ver in zee zichtbaar is. 't Fort, door d.
Engelschen gebouwd, heet Marlborough. d.
Reede is onveilig, zoodat d. schepen onder 't
Ratteneiland, twee mijlen buiten d. wal, ankeren. d. Engelschen hebben pogingen gedaan
om d. muskaat- en nagel-teelt hier over to
brengen, doch to vergeefs : d. sterfte onder d.
jonge boomen, naar Benkoelen overgebracht,
was steeds zeer groot, en d. opbrengst v. d.
boomen, die slaagden, bleef doorgaans verre
beneden 't middelmatige. d. Voortbrengselen
v. Benkoelen zijn: peper, koffie, rijst, kamfer,
suiker, klapper-olio, buffels, olifantstanden,
eetbare vogelnestjes on stofgoud. Ook wordt
er naphtha aangetroffen.
Etenk0Wit2 (KARL FRIEDR.) werd in 1764
to Uelzen in 't Liineburgsche geb., studeerde
in d. thoologie, veranderde meermalen v. verblijf, bezocht ook Italie', en werd na zijn
wederkomst (1804) to Glogau als kamersecretaris aangesteld. maar maakte 19 Mrt 1807 uit
zwaarmoedigheid een eind a. zijn leven. Hij
schreef veel romans en gedichten, in d. smaak
v. zijn tijd, sentimenteel en humoristisch,
ernstig comisch; maar hem ontbrak verbeelding, warmth on natuurlijkheid. Eenige daarvan
zijn: „Erzahlungen und Gedichte" (Gottingen,
1788); nLebensscenen (Halle, 1790); Pfeile des
Witzes und der Laune" (Halle, 1798); „Reise
von Glogau nach Sorrent" (Berlijn, 1804,3 dln);
„Merkwiirdigkeiten von Rom und Neapel"
(Leipz., 1804); „Hilarion" (Leipz., 1803); „Abbadonnah" (Leipz., 1804, 2 din) en „Reise von
Neapel in die omliegende Gegend" (Berlijn,
4.806).
Benloew(Loms), geb. 15 Nov. 1818 to Erfurt,
studeerde to Berlijn, Leipzig en Gottingen,
werd leeraar in d. nieuwe talon to Nantes,
conservator a. d. bibliotheek der Sorbonne to
Parijs on in 1849 hoogl. in d. oude talon to
Dijon. Van zijn talrijke schriften zijn d. voorn.:
„De l'accentuation dans les langues indoeuropeennes" (1847); „Apercu de la science
comparative des langues" (2o dr. 1872); „De
quelques caracteres du language primitif"
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(1863); „Prkis d'une theorie des rhytmes"
(2 din, 1862) en „Essai sur l'esprit des litteratures; la Greco et son cortege" (1870).
Benndorf (oTTo), geb. 13 Sept. 1838 te
Greiz in Voigtland, studeerde te Erlangen en
te Bonn, deed v. 1864 t. 1868 oudheidk. onderzoekingen in Italie en Griekeniand, en werd
hoogl. te Zurich, te Praag en in 1877 te Weenen. Hij heeft veel antieke kunstwerken beschreven, o. a. in 1873 d. „Metopen v. Selinunte";
in 1875 gaf hij „Beitrage zur Kenntnis des
athenischen Theaters" en in 1878 „Antike
Gesichtshelme u Sepulkral-maskers."
Bennet (JAN AARNOUT), geb. 20 Dec. 1758
te Breda, studeerde te Harderwijk in geneeskunde en wijsbegeerte, en werd in 1815 hoogl.
in d. landhuishoudk. te Leiden, maar moest
om gezondheidsredenen reeds in 1817 ontslag
vragen en overl. 3 Sept. 1828. Met G. V. OM.
VIER bewerkte hij d. Nederl. uitg. v. 't „Handboek der natuurl. historie" v. BLUMENBACH,
en drie zijner werken zijn met goud bekroond:
in 1803 „Verhandeling over 't nut v. d. beoefening der natuurl. hist."; in 1808 „d. Natuurl.
hist. der walvisschen" en v. 1822 t. 1825 zijne
,,Fauna Belgica".
Bennet (HENRY), graaf v. Arlington, geb.
1611 te Arlington, was een der vijf leden v.
't beruchte Cabal-ministerie v. kon. Karel 1I
v. Engeland. Hij was onder 't bewind v.
Cromwell uitgeweken, bereisde in dien tijd
Frankrijk en Italie, bepleitte in 1658 d. zaak
v. Karel II a. 't Hof te Madrid, en werd in
1662 tot kanselier der schatkist en staatssecretaris, in 1672 tot graaf en tot ridder der
orde v. d. Kouseband verheven. Hij was gehaat om zijn trotschheid en gevreesd om zijn
dubbelhartigheid; in schijn diende hij 't Protestantisme, in 't verborgen 't Katholicisme.
Hij overl. in 1685. Voor d. geschiedenis v. zijn
tijd zijn zeer leerrijk zijn „Letters to W.
Temple fr. 1664 t. 1674" (Londen, 1701; Utrecht,
1706).
Bennett (JAMES GORDON), geb. 1 Sept. 1800,
te New Mill in Schotland, studeerde te Aberdeen, maar ging in 1819 naar Amerika, werd
daar journalist, hield voorlezingen over staathuishoudk., was mederedacteur en later hoofdredacteur v. versch. dagbladen, en stichtte op
5 Mei 1835 d. „New-York-Herald", die door
zijn energie en ondernemingsgeest 't invloedrijkste dagblad der Vereen. Staten en een der
meest gelezen bladen v. d. wereld werd. d.
Jaarlijksche netto-winst v. dit blad wordt op
500 000 a 800 000 dollars geschat. In 1871 zond
Bennett op eigen kosten een expeditie naar
Afrika OM LIVINGSTONE op te sporen. Hij
overl. 1 Juni 1872, en liet d. voortzetting v.
zijn taak a. zijn zoon, die STANLEY tot een
tweeden ontdekkingstocht in Afrika, die met
gunstig gevolg bekroond werd, in staat stelde,
en in 1879 voor eigen rekening d. stoomboot
Jeannette op een Noordpool-expeditie uitzond.
Bennett (JOHN HUGHES), geb. 31 Aug. 1812
te Londen, studeerde to Edinburg in d. geneesk., vertoefde tot verrijking zijner wetensch.
ervaring lang te Parijs, bereisde ook Duitschland, en werd in 1848 hoogl. te Edinburg. Sedert
schreef hij veel geneesk. werken, waarvan d.
voorn. zijn: „Treatise on pthisis pulmonalis"
(1856); „Pathology of pulmonary tuberculosis"
(2e dr. 1859); „Introduction to clinical mediciae" (4e dr. 1862); „Clinical lectures on practise
of medicine" (5e dr. 1869); „On inflammation
of the uterus" (4e dr. 1877) en „Nutrition in
health and disease" (3e dr. 1877).
Bennett (WILL. STERNDALE), geb. 13 Apr.
1816, en opgevoed door zijn grootvader te
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Cambridge, toonde grooten aanleg voor d.
muziek, volmaakte zijn talent door eon kunstreis naar 't wasteland en een verblijf te Leipzig,
en was sedert d. gevierde piano-virtuoos en
componist v. piano-muziek in zijn vaderland.
Hij is in 't buitenland beroemd geworden door
zijn prachtig oratorium „d. Opstanding v.
Lazarus". Hij overl. 2 Fehr. 1875.
Ben Nevis is een bergtop, 1330 M. hoog
in 't W. v. Schotland, in Inverness, bij 't Loch
Linnhe.
Bennigsen (LEVIN AUG. THEOPH. graaf v.),
geb. te Brunswijk in 1743, trad reeds in 1759
als vaandrig bij d. Hannoversche garde in d.
krijgsdienst, en klom in d. zevenjarigen oorlog op tot kapitein. Hij nam daarna een rang
aan in 't Russische leger, en nam deel a. d.
meeste wapenfeiten v. zijn tijd, meestal met
goed gevolg, waarvoor hij met steeds hoogeren rang en aanzienlijke landgoederen beloond
werd. Hij had aandeel in d. samenzwering
tegen 't levee v. keizer Paul in 1802; men
zegt, dat hij d. Keizerin tegenhield, toen deze
haar echtgenoot op diens geroep te hulp
wilde snellen. Zijn schitterendste daden waren
in 1807 d. overwinning bij Eylau en zijn
aftocht na d. nederlaag bij Friedland; in 1812
zijn aandeel in d. slag bij Borodino en in 1813
zijn beslissend optreden in d. Octoberdagen
bij Leipzig. Hij had op 12 Oct. s. Cyr bij
Dohna teruggeworpen, liet 't korps v. graaf
Tolstoi daar zijn werk voltooien, en snelde
met geforceerde marschen naar Leipzig, waar
hij op 17 Oct. aankwam, d. worsteling ten
voordeele der verbonden mogendheden deed
overhellen en op 19 Oct. stormenderhand Leipzig binnendrong. werd toen tot graaf verheven en met 't opperbevel over d. Russische
troepen bij Dresden belast. Nog tot 1818
streed hij in Bessarabia tegen d. Turken, maar
ziekte en uitputting noopten hem, zijn ontslag te vragen, en hij overl. in Hannover op
3 Oct. 1825.
Bennigsen (RUDOLF V.), eerst d. leider der
oppositie in d. Hannoversche stenden, voorzitter v. 't „Nationalverein" en 't hoofd der
nationaal-liberalen in d. Duitschen Rijksdag,
werd in 1824 te Luneburg geb. en studeerde
in d. rechten te Gottingen en te Heidelberg.
Reeds in 1855 werd hij naar d. Hannoversche
Tweede Kamer afgevaardigd. Hij trad daar
op als voorstander v. d. vrijheid des yolks
en d. eenheid v. Duitschland, en grondde om
dat doel te bereiken 't „Nationalverein." Toen
in 1866 door 't ontstaan v. d. Noord-Duitschen
Bond zijn doel zich begon te verwezenlijken,
werd hij in 't Parlement een der voortreffelijkste en invloedrijkste leden. Hij werd vicepresident v. d. Rijksdag en was v. 1873 t.
1879 president v. 't. Pruis. huis v. Afgevaardigden. Wijl hij echter niet met Bismarck
tot een vergelijk kon komen, en in d. verdeeldheid onder d. nationaal-liberalen een beletsel zag voor zijn invloed, legde hij in 1883
zijn mandaat, zoowel voor Pruisen als voor d.
Rijksdag neder. Toen echter in Jan. 1887 d.
Rijksdag ontbonden werd, liet BENNIGSEN zich
een vernieuwde keuze welgevallen, en trad
hij in d. nieuwen Rijksdag weder als leider
der nationaal-liberalen op.
Benno (5.) geb. in 1010 uit een grafelijk
gesl. te Hildesheim, ontving daar in 't Michaesklooster een geleerde opvoeding, trad op 22-jarigen leeftijd in d. geestelijken stand, werd
na d. dood V. d. abt v. 't Michaelsklooster
door d. meerderheid der monniken tot diens
opvolger gekozen, maar weer deze keus of
ten behoeve v. zijn mededinger, en werd in
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1066 door bemiddeling v. HANNO, aartsbisschop
v. Keulen, door keizer Hendrik IV tot bisschop v. eiszen
M
benoemd. Hij werkte voorn.
a. d. opleiding v. jeugdige geesteltjken en a.
d. bekeering der Wenden tot 't Christendom
maar mengde zich ook in twisten met d. Keizer, die hem zelfs in d. gevangenis liet werpen en eenigen tijd v. zijn ambt ontzetten, en
ook met d. Markgraaf v. Meiszen. Hij overl.
6 Jan. 1107 en werd in 1523 heilig verklaard.
Benoist (ELIE), geb. te Parijs op 20 Jan.
1640, vluchtte bij d. herroeping v. 't Edict v.
Nantes naar Holland, en werd predikant bij
d. Waalsche gemeente to Delft, waar hij in
1728 stierf. Hij nam deel in d. twist tuss.
Jurieu en Saurin, en verschilde met T. H. v.
d. Honert over d. Griekschen stip v. 't N. T.
Onder zijn talrijke schriften verdient opmerking zijn : „Histoire de l'edit de Nantes" (Delft,
1693-1696, 5 vol.), op kosten, althans op aandrang der Waalsche synode geschr., waartegen
pater Thomasset v. 't Oratoire zijn „Traits
historique et dogmatique des edits" (Paris,
1703) richtte. Benoist verdedigde 't in een „MemOire," geplaatst in d. „Nouvelles de la republ. des lettres" (Oct. 1705).
Benoit (JEAN), in 1632 te Carcassone geb.,
studeerde te Toulouse, werd er in 1650 monnik,
werd beroemd als kanselredenaar en stierf in
1705. Men heeft v. hem : „Hist. des Albigeois
et des Vaudois" (Paris, 1691, 2 vol.) en „Vie
de s. Dominique" (Toulouse, 1693).
Benoit (eigenlijk Ambarach), een geleerd Maroniet, in 1663 te Gusta in Syria geb.,
studeerde te Rome, en keerde naar 't Oosten
terug, om er d. leer der R. Bath. kerk te prediken. d. Maronieten-kerk to Antiochie zond
hem ten tweeden male naar Rome, en daar
gaf hij a. d. uitnoodiging v. d. hertog v. Florence gehoor, om d. letters tot 't drukken v.
Oostersche boeken to rangschikken. In 1707
werd hij Jezulet, en door Clemens XI naar
Rome geroepen, om made d. gewijden tekst
na to zien. Hij was bezig een uitgaaf v. s.
Ephraim to bezorgen, toen hij, in 1742, overl.
_Benoit (PETER LEOPOLD), geb. 17 Aug. 1834,
to Harlebeke bij Kortrijk, toonde reeds jong
bijzonderen aanleg voor d. muziek, studeerde
a. 't conservatoire to Brussel, verwierf er d.
„Prix de Rome", bezocht toen ter volmaking
v. zijn talent Duitschland en Parts, en werd
in 1867 directeur der muziekschool te Antwerpen. ZiJne richting is die v. Liszt en Wagner. Zijn room verbreidde zich naar 't buitenland vooral door zijn groote muzikale compositien: „Lucifer"; „d. Schelde" en „d. Oorlog".
Als schNver leverde hij o. a. nd. Oorsprong
v. 't cosmopolitisme in d. muziek" (1876) en
„Verhandeling over d. nationale toonkunde"
(2 din, 1877).
Benschop is een welvarend dorp in d.
prov. Utrecht, 5 KM. t. Z. W. v. Uselstein. Heer
ARENT v. BENSCHOP Of BENSCOOP was een der
saamgezworerien tegen graaf Floris V. Hij
verdedigde zich tegen d. wrekers v. d. Graaf
op 't slot Kronenburg, en verbond zich later
met Jan v. Renesse en d. Vlamingen tegen
Jan II v. Henegouwen, maar verdronk met
Renesse op 16 Aug. 1304 in d. Lek, toen d.
Viamingen door Witte v. Haamstede in wilde
vlucht uit Holland gejaagd werden.
Benaerade (ISAAC DE), lid der Fransche
academie, in 1612 te Lyons-la-Forst geb., vervaardigde geestige verzen voor d. hooge personen, die in d. balletten ten hove een rol
vervulden. Lodewijk XIV, d. Koningin en Mazarin bezergden hem een jaarlijksch inkomen
v. 12 000 livres. Hij stierf in 1691. Zijn sonnet
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over Job en dat v. Voiture a. Urania gaven
aanleiding tot een letterk. geschil onder d.
geleerden. d. Werken v. Benserade zijn in
1697 in 2 din uitgeg. Deze uitgaaf bevat niet
zijn „Theatre" (Paris, 1636, 6 stn). Zeldzaani
en kostbaar zijn zijn „Metamorphoses d'Ovide
on rondeaux" (1667) on „Labyrinthe de VerBaines" (1677), om d. platen v. Leclerc.
Benxi (BERNARD), JezuIet, in 1688 to Venetia
geb., in 1770 gest., heeft versch. godgel. werken
geschr., waarvan d. voorn. zijn : „Praxis tribunalis conscientiae" (Bologna, 1742) en „Dissertatio de casibus reservatis" (Venetia, 1743).
Dit Laatste work heeft veel beweging veroorzaakt.
Benson (STEPHEN ALLEN), een Neger uit
Maryland, ging als kind naar Monrovia, d.
hoofdplaats v. d. in 1822 gestichte vrije Negerrepubliek Liberia, op d. Westkust v. Afrika.
Hij verwierf er door d. handel een groot vermogen, en werd in 1855 president der republiek, als opvolger v. ROBERT, die d. eerste
president v. Liberia was.
Bent (d.) was een to Rome gevestigd
schilder-genootschap, walks laden elkander
hulp en ondersteuning verschaften. d. Laden
werden „bent-vogels" genoemd; d. aanneming
geschiedde met zekere plechtigheid, waarna
men een bent-naam ontving of, zooals men
zeide, gedoopt werd, on een ontgroen-partij
volgde. Men zegt dat Raphael er oprichter van
geweest is. In d. 17e eeuw werd echter alleen
wie Nederlandsch of Hoogduitsch sprak er in
opgenomen. bowel dit genootschap nut kon
doen, gaf 't echter aanleiding tot ongeregeldheden en misbruiken. Zie C. d. Bruin „Reizen
in Klein-Azie (Delft, 1698).
Bent (JOHANNES V. D.), to Amsterdam omstr.
1650 geb. on in 1690 gest., leerde 't landschapschilderen bij Ph. Wouwerman en bij A. v. d.
Velde, wiens manier hij vooral volgde, ofschoon hij ook in die v. N. Berchem verdienstelijke stukken geleverd heeft. Van der Bent
stoffeerde zijn landschappen met dieren; zulk
een stuk is in 't museum Boymans.
Bentham (JEREMY), zoon v. een advocaat,
werd 15 Febr. 1748 to Londen geb. Nadat hij
zelf korten tijd met grooten room als advocaat had gepraktizeerd, keerde hij tot 't privaatleven terug, en hij besteedde zijn overige
levensjaren a. 't samenstellen v. een geheel
hervormde wetgeving, waardoor hij d. grond
legde tot 't stelsel der Utilitaristen. Hij overl.
1 Juni 1832. E. Dumont to Geneve heeft een
stelselmatige ontwikkeling v. zijn leer ontworpen, on zijn verzamelde werken zijn in
1843 in 11 din uitgeg. In 1791 had Bentham
zelf onder d. titel „Panopticon or the Inspectionhouse" (London, 2 din) een plan ontwora
pen tot een gevangenis v. een geheel nieuwen
bouwtrant, voigens 't walk een persoon op
een toren, die in 't midden v. een rond gebouw
moest staan, over eon geheele gevangenis 't
opzicht kon houden. De, in 1824 to London.
ondernomen ,,Westminster Review" was bestemd om zijn nuttigheidsleer moor algemeen
bekend to maken en ingang to doen vinden.
Van zijn vele schriften ztjn d. gewichtigste
A fragment on government' (1776); „Essay
on political tactics" (1791); „Radical reformbill" (1819) en„Rationale of judicial evidence”
(5 din, 1827). Bentham was algemeen geacht
mu zijn rechtschapenheid en welwillendheid.
Bentham (GEORGE), geb. in 1800, in 't dorp
Stoke, dat thans een wijk v. Portsmouth is,
woonde v. 1814 t. 1826 to Montpellier, on bestudeerde then reeds vlijtig d. plaittengroei
op d. Pyrenean. Na zijn terugkeer in Enge-
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land studeerde hij te Londen in d. rechtsgeleerdheid, en verwierf hij een rechterlijk ambt,
maar legde dit neder, om zich geheel a. d.
kruidkunde te wijden. Hij verwierf daarin
veelomvattende kennis en groot gezag, werd
president v. d. Linnean-Society te Londen, en
schreef belangrijke kruidk. werken, o. a. „Labiatarum genera et species" (1832-1836); „Commentationes de Leguminosarum generibus"
(1837); „Handbook of the British flora" (2e dr.
1865) en , Outlines of elementary botany" (1861),
Hij overl. 10 Sept. 1884.
Bentheim is een graafschap in 't landdrostambt Osnabriick in 't W. v. d. Pruis.
prov. Hannover, op d. grens der Nederl. prov.
Overijsel en der Pruis. prov. Westfalen, en
heeft op een uitgestrektheid v. bijna 17 vk.
geogr. miji 30 000 bew. Een deel v. Bentheim
bestaat uit moerassen, weiden en veengronden,• 't overige deel is vruchtbaar en levert
aardappelen, graan, peulvruchten, raapzaad en
vlas op ; er wordt ook veefokkerij gedreven;
d. runderen, schapen en zwijnen zijn uitmuntend. d. Zwavelbaden bij d. stad Bentheim
worden veel gebruikt. 't Kasteel staat op een
rots en was in d. zevenjarigen oorlog goed
versterkt. d. Vroegere graven v. Bentheim
stierven in 1421 met Bernhard I uit. Zijn erfgenaam, Everwijn van Gunterswijk, verkreeg
door zijn eerste huwelijk 't graafschap Steinfurt, door zijn tweede huwelijk d. Solms-Ottensteinsche landen, waarbij zijn kleinzoon Everwijn IV, 't graafschap Teckelenburg en Rheda
met Wewelinghoven voegde. In 1807 werden
deze landen door Napoleon a. d. souvereiniteit
v. d. hertog v. Berg onderworpen, en in 1810
Fransche keizerrijk ingelijfd. Na d. val
bij
v. Napoleon werd Bentheim in zijn zelfstandigheid hersteld, en in 1817 werden d. graven
v. Bentheim door d. Koning v. Pruisen in d.
vorstenstand opgenomen.
Bentheirner-steen, aldus geheeten, omdat die gedolven wordt uit een groove bij d.
stad Bentheim, is een soort v. grofkorreligen
zandsteen, gemakkelijk te bewerken, meest
v. een vuilgele, doch ook wel eens grauwe
of roodachtige kleur. Men heeft vroeger veel
gebruik gemaakt v. dezen steen voor kolommen in kerken en tot bruggen en sluiswerken,
doch sedert d. ondervinding leerde, dat deze niet
zoo goed bestand was tegen 't water en temperatuursverandering als d. Escaussijnsche steen,
geeft men dozen laatsten d. voorkeur.
Bentincic (HANS WILLEM), geb. 3 Mrt 1651
op een havezathe bij Raalte, was page bij
d. stadhouder Willem III en werd zijn vertrouwde vriend. Toen Willem III in 1675
door d. pokken werd aangetast, verzorgde
Bentinck hem met doodsverachting; hij week
dag noch nacht v. zijn bed, en redde hem
daardoor 't leven, maar werd toen zelf door
d. pokken aangetast. Dit maakte een diepen
indruk op d. Prins. Hij verhief Bentinck hoog
en gebruikte hem tot d. gewichtigste zendingen, o. a. tot bewerking v. zijn huwelijk met
Maria, dochter v. Jacobus v. York en tot 't
bewegen v. d. overheid v. Amsterdam tot d.
onderneming naar Engeland v. 1688. Reeds in
1676 was hij door 's Prinsen bemiddeling in d.
ridderschap v. Holland beschreven en nadat
Willem III, koning v. Groot-Brittannie geworden was, werd Bentinck door hem tot
graaf v. Portland en Pair v. 't rijk verheven.
Toen Willem III later zijn mededinger
Joost v. Koppel tot graaf v. Albemarle verhief, legde Bentinck al zijn ambten neder,
doch d. Koning onttrok hem zijn genegenheid
niet, en overlaadde hem weder met gunstbe-
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wijzen. Toen Willem III in 1702 in doodsge
vaar verkeerde, was 't Bentinck weder, die
hem oppaste en d. oogen toedrukte. Bentinck
overl. 4 Nov. 1709 op zijn landgoed Bulstrode
bij Buckingham.
Ben tincir (WOLTER JAN GERRIT, baron),
geb. 30 Juli 1745, op Schoonheten bij Raalte,
was kapitein in 's lands zeedienst, en voerde
't bevel op d. „Batavier", een schip v. 54 stukken, in d. slag bij Doggersbank, 5 Aug. 1781,
tuss. d. Engelschen onder Hyde Parker en d.
Nederlanders onder J. A. Zoutman. Hij overl.
a. d. daar bekomen wonden, 23 Aug. daaropvolgende, nadat hij tot Schout-bij-Nacht was
bevorderd.
Renting (Een) is een versterking of vestingwerk der inboorlingen op Java on Sumatra.
Vooral in d. Atjeh-oorlog berokkenden deze
bentings ons gevoelige verliezen, wijl zij met
lila's on ander geschut bewapend werden, en
moeilijk to nemen waren, omdat zij door versperringen, palissaden en doorngewassen gedekt werden.
Bentivoglio (ouTDo) was in 1579 to Ferrara
geb. on ontving in 1621 d. kardinaalshoed. Bij
't overlijden v. paus Urbanus VIII had hij
veel kans, om door 't Conclave tot diens opvolger gekozen to worden, doch hij overl. bij
d. opening, 7 Sept. 1644. Toen hij Pauselijk
gezant was bij Albert v. Oostenrijk en Isabella, vervaardigde hij een „Verhaalboek v. d.
Nederlandsche Provincial" (Rotterdam, 1648,
vent. v. Ph. d. Carpentier). Later schreef hij
Nederlandsche Historian" in 3 dln, bevattende
t tijdsbestek v. 1559 t. 1609 (vent. door H. Glazemaker, Amsterdam, 1673). d. Geschiedschrijver
Hooft noemt in zijn „Nederl. Historian" (deel
II, pag. 1005, 4e dr.) Bentivoglio „d' uitsteekendste kardinaal, wiens pen, d. gelukkigste,
in mijnen zin, onder alle uitheemsche, die ooit
onze zaaken ten Historischen tooneele braghten, zich gewaardight heeft haaren edelen
arbeidt aan een onvergankelijk werk to besteeden, dat den Nederlandschen naam in 't
voorhoofd voert."
Bentivoglio (coRNELfo), 27 Mrt 1668 to
Ferrara geb., stamde of v. een aanzienl. familie
in Bologna. Hij was dichter, redenaar, beoefenaar en begunstiger v. wetenschap en
kunst. Paus Clemens XI benoemde hem tot
zijn huisprelaat, tot secretaris der Apostolische kamer en in 1712 tot nuntius to Parijs.
Daar vervulde hij een gewichtige taak bij d.
verwikkelingen over d. bulls „Unigenitus",
doch wijl d. Regent, d. Hertog v. Orleans, met
d. nuntius even weinig ophad als met d. le,
tul
werd Bentivoglio naar Ferrara terug ontboden.
In 1719 werd hij kardinaal, on sedert meermalen ale legatus a latere of als nuntius door
d. Paus gebruikt. Hij overl. to Rome in 1732.
Onder d, naam V. SELVAGGIO PORPORA vertaalde hij d. „Thebais" v. Statius in 't Ital.
(2 dln, Rome, 1729).
Bentley . (RICHARD), een man met schrander oordeel, ongewoon talent en zeldzame
vlijt, was 27 Jan. 1662 to Oulton bij Wakefield
in Yorkshire geb., waar zijn vader hoefsmid
was. Hij studeerde to Cambridge, en zijn naam
wend 't eerst bekend door een open brief a.
dr. Mill, waarin hij proeven. gaf v. zijn veelomvattende geleerdheid en scherpzinnige critiek. In 1695 bewees hij, na d. uitg. der
„Epistolw" V. Phalaris, door d. graaf v. Orrery,
d. onechtheid dezer brieven. In 1700 werd hij
leeraar te Cambridge, en in 1701 aarts-diaken
v. Ely. in 1710 verscheen zijn critiek over
twee blijspelen v. Aristophanes, en onder d.
naam v. „Phileleutherus Lipsiensis", zijn ver-
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betering der fragmenten v. Menander en Philemon, in 1717 zijn „Horatius" (3e dr. Amst.,
1728) en in 1726 zijn „Terentius" en „Phedrus".
Zijn uitg. v. Horatius is zijn voortreffelijkste
werk. Bentley overt. in 1742. Zijn leven is
beschreven in d. ,,Literarische Anelekten" v.
F. A. Wolff (Berlin, 1816).
.Ban.tzon (THERESE) is d. auteurs-naam v.
MARIE THERESE BLANC, geb. DE SOLMS, geb. 21
Sept. 1840 to Seine-port in 't Fr. dep. Seineet-Marne. Deze romanschrijfster maakte in
korten tijd grooten opgang door hare weldoordachte, diep gevoelde, hartstochtelijk geschreven en toch strong zedelijke werken,
zoodat haar in 1879 door d. Fransche academie
d. „Prix-Vitet" werd toegewezen. Zij schreef
in 1873 „La vocation de Louise"; in 1874 „Tine
vie manquee"; in 1875 „La violon de Job"; in
1876 „Un chatiment"; in 1879 „Un rewords"
en in 1880 „Georgette".
Benvenuti (piETRo) wordt voor een der
baste Ital. historie-schilders v. d. nieuweren
tijd gehouden, die d. Toscaansche school tot
eer heeft gestrekt. Hij werd to Arezzo geb.,
bestudeerde to Florence DEL SARTO en to Rome
RAPHAEL. Evenwel wordt d. eenvoudige grootheld en d. waarheid v. dozen meester niet in
zijn werken wedergegeven; Benvenuti volgde
meer d. richting der Fransche school. d. Eerste
schilderij, waarmede hij naam maakte, stelt
s. Donatus voor, en berust tegenw. to Arezzo.
Daarop volgde „d. Delphische Sibylle", levensgroot in zittende houding, waarin d. teekening v. 't naakt, d. smaakvolle draperien en
d. uitdrukking geroemd worden. „d. Dood v.
s. P. Chrysologus", eon schilderij met levensgroote figuren, overtreft in levendigheid v.
kleur vele zijner andere werken. Voor keizer
Napoleon vervaardigde hij d. schilderij, die
thans in 't paleis Mozzi to Florence is, „d.
Eed der Saksers na d. slag bij Jena" voorstellende, in welk stuk vele portretten voorkomen. Ook zijn „Samaritaan", in 't huis
Riccardi, wordt onder zijn bests werken gerekend; Orloff noemt dit in zijn „Histoire de
la peinture en Italie" een meesterstuk der
kunst. d. Groote schilderij, die hij a. d. hoofdkerk zijner geboorteplaats ten geschenke gaf,
„Judith met 't hoofd v. Holophernes", wordt
een rijke samenstelling genoemd, die, bij
veel verdienstelijks, d. gebreken der toenmalige Fransche school heeft on d. beschouwer koud laat. Dit stuk is door Ricciani in
.plaat gebracht. Zijn „Dood v. Priamus", eveneons door dozen gegraveerd, in 't bezit v. d.
prins Corsini, is een overdreven work, theatraal on zonder relief. Behalve d. genoemde
kunstwerken vervaardigde hij veel schilderijen
voor kerken in Toscane. In zijn portretten
wordt d. gelijkenis on waarheid geprezen. In
zijn 50e jaar ondernam hij 't fresco-schilderen,
en voerde hij daarin groote werken uit, in 't
paleis Pitti, d. daden v. Hercules, en in d.
koepel der hertogelijke grafkapel die v. s. Laurens. Deze fresco's hebben dezelfde deugden
en gebreken als zijn schilderijen in olieverf,
maar daarenboven 't nadeel, dat d. kleuren
verschieten.
Benz-aldehyd of bittere Amandelolie (GT H6 0). ontstaat bij d. ontleding v.
amygdaline, die voorn. in bittere amandelen
voorkomt. Deze bevatten echter ook emulsine, die als d. amandelen fijn gestooten en
met water vermengd worden op d. amygdaline werkt en blauwzuur vormt, zoodat bit-
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tare amandelen vergiftig zijn, terwijl zuivere
bittere amandelolie, die door inwerking v.
een zuur uit d. amygdaline gewonn.en wordt,
onschadelijk is. Benz-aldehyd is waterhelder,
aangenaam v. geur, scherp specerijachtig v.
smaak; heeft een s. gew. v. 1,063; kookt bij
180P C., is oplosbaar in alkohol, in aether en
in water, on verandert, na eenigen tijd a. d.
lucht blootgesteld geweest to zijn, in benzoezuur (zie dat art.).
Benzel - Sternau

(KARL CHRISTIAN ERNST,

graaf v.), geb, 9 Apr. 1767 to Mainz, werd na
voleindigde studi8n regeeringsraad en gerechtsassessor to Erfurt, in 1803 staatsraad to Regensburg en, na versch. hooge betrekkingen to
Karlsruhe bekleed to hebben, minister v.
financier bij d. groothertog v. Frankfort. Na
d. ontbinding v. 't groothertogdom in 1813
leefde hij in Zwitserland en op zijn goederen
bij Aschaffenburg en a. 't meer v. Constanz.
Als gezant op d. Beierschen landdag in 1825
en 1828 onderscheidde hij zich door grondige
kennis, vaderlandsliefde en vrijmoedigheid.
Benzel-Sternau was een verdienstelijk humoristisch schrijver, maar beoogde to veel 't
effect. Hij bezat diepe menschenkennis, veel
ondervinding, ijver voor 't schoone, goede en
ware, en meesterschap over d. taal. Van zijn
vele geschriften zijn d. voorn. „Aretaus" (Erfurt, 1793); „Dichterische Versuche" (Wurzburg,
1794) ; Das goldene Kalb" (Gotha, 1805, 4 dln);
„Novellen fiir das Herz" (2 dln, 2e dr„ 1806);
„Mahrchen am Kamine (2e dr., 1806); „Publikola" (Gotha, 1805, 2 dln); „Der steinerne Gast"
(Gotha, 1808, 4 dln); „Der alto Adam" (Gotha,
1820, 4 dln) en „Mein ist die Welt" (Lustsp.,
Hanau, 1831). Ook redigeerde hij d. tijdschriften „Der Protestant" en „Der Verfassungsfreund".
Benzenberg (Jon. FRIEDR.), geb. 5 Mei 1777
to Schaller bij Elberfeld, is vooral bekend
geworden door zijn merkwaardige proof op d.
Michaelistoren to Hamhurg, die d. aswenteling
der aarde bewijst. Hij list daar een kogel v.
een hoogte v. 80 Meter vallen, en beyond dan
door nauwkeurige metingen, dat die een weinig
Oostwaarts v. d. voet der loodlijn nederkwam,
't geen ontstaat doordat d. omwentelingssnelheid bij 't hoogte-punt (80 M. verder v. 't middelpunt der aarde verwijderd) grooter is dan
bij 't voetpunt; d. theoretische berekening
stemt nagenoeg met d. praktische waarneming
overeen. Na voleindiging zijner studien in wisen natuurkunde te Gottingen en to Parijs,
werd hij in 1805 hoogl. a. 't lyceum te
seldorf. Hij werd daar ook belast met kadastrale opmetingen, zorgde voor d. opleiding
v. landmeters, en schreef een „Handbuch der
angewandten Geometrie" (2e dr. 1818). Benzenberg bemoeide zich ook met staatkunde,
week onder Napoleon, v. wien hij een hevigen
afkeer had. uit naar Zwitserland, on schreef,
toen zijn illusi8n over een vrijzinnige staatsinrichting door d. reactie, na d. Napoleontische
overheersching, verijdeld werden, scherpe brochures tegen 't regeeringsbeleid. Hij leefde
sedert ambteloos op een buitenverblijf bij Dusseldorf, waar hij een observatorium stichtte,
dat hij met 't noodige kapitaal tot onderhoud
a. deze stad vermaakte. Hij had daar belangrijke waarnemingen over d. „Vallende sterren"
gedaan, en zijn bewijsgronden voor d. kosmischen oorsprong dezer lichamen verschaften
hem grooten roem en bijval. Hij overt. 8
Juni 1846.

